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1 Danmarksby raä 153 & 161
2 Kumla
3 Stångby
4 Enbacken
5 Brillinge
6 Berget, Lövstaholm
7 Bredåker
8 Hämringe
9 Fullerö, Trekanten, Björkgården
10 Skärna
11 Kättsta
12 Buddbo, Vaxmyra
13 Kyrsta
14 Brännpussen, Forsa, Forsa hög
15 Ryssgärdet
16 Sommaränge
17 Sommaränge skog
18 Älby
19 Bålmyren
20 Snåret
21 Glädjen
22 Postboda
23 Skallmyran
24 Stormossen
25 Djurstugan, Vallby södra, Vallby norra
26 Svanby
27 Högmossen

Väg 709
28 Fembäcke
29 Brunnby

Väg 700
30 Sandbro/Näsan
31 Tibble

Väg 288
32 Ytterbacken, Eke

Översiktskarta över platser för arkeologiska 
undersökningar inom den nya sträckningen 
av E4 och anslutande vägar. Redigering: 
Bengt Backlund, Upplandsmuseet.  
Bakgrundskarta: Leif Wärme, Vägverket.
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Förord

r 1990 startade arkeologin inför den nya 
E4:an genom Uppland från Uppsala till 
Mehedeby. Detta skedde genom en för-

studie inför de alternativa sträckningsförslagen. 
Sedan dess har det arkeologiska arbetet rullat vi-
dare med utredningar, förundersökningar, slutun-
dersökningar, analyser, basrapporter, föredrag, ut-
ställningar, publikationer m m. Nu avslutas detta 
gigantiska arkeologiska projekt med publikationer 
som är uppbyggda kring olika teman. 

Allt sedan de större slutundersökningarna på-
börjades år 2000 och fram till 2006 då de avslu-
tades har arkeologiska frågor dryftats mellan de 
tre undersökande institutionerna under samord-
ning av Arkeologiråd E4. I detta råd har vi beaktat 
frågor och förväntningar som ställts av exploatör, 
länsstyrelse, forskarvärld och allmänhet. Den sista 
gemensamma produkten av detta är också denna 
publikation, där arkeologer från de tre institutio-
nerna arbetat tillsammans. 

Undersökningarna på E4:an hade inte kunnat 
genomföras med en sådan professionalism utan de 
arkeologer som deltagit. Under åren har runt 200 

personer på ett eller annat sätt bidragit med kun-
skap, arbetsinsatser och intresse, allt för att kunna 
avsluta detta med dessa publikationer. Ett stort 
tack till er alla som har bidragit till denna kun-
skapshöjning av den uppländska förhistorien. 

Vi riktar även ett stort tack till vår uppdragsgi-
vare, Vägverket, som har varit en mycket bra sam-
arbetspartner. Det är inte bara de arkeologiska un-
dersökningarna som varit omfattande utan även 
själva vägbyggnationen har varit av extraordinär 
omfattning. Trots detta har arkeologer och väg-
byggare kunnat enas om logistiken utan att kom-
ma i konflikt med varandra. 

Sist hoppas vi att denna publikation tillsam-
mans med de övriga kommer ge svar på många 
frågor rörande förhistorien i Uppland men även 
att den kommer att inspirera läsaren till att fort-
sätta söka kunskap. 

Uppsala oktober 2007

Britta Rosborg
Riksantikvarieämbetet, UV GAL

Jan Apel
Societas Archaeologica Upsaliensis

Bent Syse
Upplandsmuseet
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Inledning och  
forskningsöversikt
Niklas Stenbäck, redaktör

öjligheten att öka kunskapen om 
människornas levnadssätt och sam-
hällen under stenåldern i Uppland har 

förbättrats avsevärt genom de arkeologiska under-
sökningar som genomförts inom ramen för pro-
jektet Arkeologi E4 Uppland. Utgrävningarna har 
varit omfattande och ett rikligt material har fram-
kommit, som med stor sannolikhet kommer att 
användas i forskningen under lång tid framöver. 
Redan nu kan vi skönja många nya resultat, varav 
en hel del presenteras i denna volym. Föreliggande 
volym innehåller fördjupningsstudier – eller ”steg 
2”-arbeten som de också benämns inom uppdrags-
arkeologin – kring olika frågor som berör stenål-
dern samt stenåldersarkeologin och som aktuali-
serats i samband med undersökningarna. Dessa 
frågor tar sina utgångspunkter från E4-materialet 
men handlar inte bara om stenåldern i Uppland 
utan kan också ses i vidare perspektiv.

Bakgrund 

Nu (oktober 2007) är således den nästan 8 mil 
långa nya motorvägen (E4) genom centrala och 
norra Uppland, mellan Uppsala i söder och Me-
hedeby i norr, färdigbyggd. Ett betydande antal 
fornlämningar kom att beröras och, som kultur-
minneslagen föreskriver, slutundersökas åren 
2000 och 2002–2006 som en följd av detta vägpro-
jekt. Att så blev fallet var inte så förvånande med 
tanke på hur fornlämningsrikt detta landskap är 
och att åtskilliga lämningar från i synnerhet järn-

åldern skulle påverkas stod klart i ett tidigt skede, 
efter den särskilda arkeologiska utredning och de 
inventeringar som gjordes i början av 1990-talet 
med avseende på det kommande vägbygget (Aspe-
borg m fl 1995). Däremot framkom endast ett fåtal 
boplatslämningar från stenåldern i samband med 
denna utredning, och kunskapsläget om lämning-
ar från denna tidsperiod i särskilt de norra delarna 
av Uppland var också bristfällig. Under senare 
delen av 1990-talet genomfördes dock betydande 
inventeringar i delar av Uppland och i Gävleborgs 
län, vilket resulterade i en ökad kunskap om sten-
åldersbosättningens utbredning och omfattning i 
regionen. Som en följd av detta genomfördes där-
för en kompletterade särskild arkeologisk utred-
ning längs den nya vägsträckningen år 2002 med 
Niclas Björck, UV GAL, och Michel Guinard, SAU, 
som projektledare. Fynd från stenåldern konstate-
rades vid denna utredning på 20 lokaler fördelade 
på 13 lägen, vilka även förslogs att förundersökas 
(Björck & Guinard 2003). 

Åren 2002–2003 utfördes förundersökning-
ar vid 14 stenålderslokaler som sedan ledde till 
slutunderökningar, eller särskilda undersökningar 
som är den formella benämningen. Tillsammans 
med Ryssgärdet, som förundersöktes redan 1995, 
genomfördes dessa 15 slutundersökningar åren 
2003–2004. Till detta kan även läggas för- och 
slutundersökningarna åren 2005–2006 vid Fem-
bäcke, som visserligen ligger vid anslutningsväg 
207 men som också är en del av E4 projektet 
(Björck & Lindberg 2005). Dessa sammanlagt 
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16 stenålderslokaler har undersökts av SAU och 
UV GAL. Grovt sett har SAU undersökt de äldre 
platserna från stenåldern och UV GAL de yngre. 
Nämnas bör att även ytterligare en lokal under-
söktes i området, nämligen Postboda skjutbanan 
som seminariegrävdes år 2004 av studenter från 
arkeologiska institutionen vid Uppsala universi-
tet. Upplandsmuseet, som också ingår i projektet, 
har inte undersökt några stenålderslokaler utan 
endast lämningar från senare perioder.

Avrapporteringen av de särskilda undersökning-
arna slutfördes, med vissa undantag, år 2006 (se fig. 
2), Rapporterna från Högmossen (UV GAL) och 
Ryssgärdet (UV GAL) kommer att publiceras som 
monografier i samma tematiska fördjupningsserie 
som denna, tillsammans med ytterligare tre voly-
mer (se nedan). Från Ryssgärdet finns dock även en 
teknisk rapport, s k Daff (dokumentation av fält-
arbetsfasen), tillgänglig. Den slutliga Fembäcke-
rapporten (UV GAL) beräknas vara färdig 2007. 

Figur 1. Karta över 
undersökta mesolitiska 
och neolitiska lokaler i 
E4-projektet (kartbear-
betning K. Martinelle). 

Figure 1. Location 
map showing excavated 
Mesolithic and Neolithic 
sites in the E4-project.
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Arbetet med  
fördjupningsartiklarna 

I projektprogrammet från våren 2002 klargjordes 
av Länsstyrelsen i Uppsala län, Vägverket samt de 
grävande aktörerna att projektet skulle avslutas 
med ett antal tematiska volymer med vetenskapli-
ga fördjupningsartiklar. Större möten hölls hösten 
2003/våren 2004 då riktlinjerna för dessa volymer 
formulerades och därefter begärde länsstyrelsen 
in förslag på artikelämnen från de grävande ak-
törerna samt andra externa forskare. I april 2005, 
efter vissa diskussioner, beslutade Länsstyrelsen 
i Uppsala län att fyra volymer med fördjupnings-
artiklar skulle publiceras som en serie inom E4-
projektet, d v s en volym mindre än vad som var 
planerat från början. De fyra volymernas teman 
är; stenålder (volym 1), grav och ritual (volym 2), 
hus och gård (volym 3) samt regionen (volym 4). 
Dessutom skulle som ovan nämnts två monogra-
fier ges ut i samma serie om platserna Högmossen 
och Ryssgärdet. Namnet på serien blev till sist Ar-
keologi E4 Uppland – studier. Redaktör för sten-

åldersvolymen var från början Helena Knutsson.
En av de frågor som hade diskuterats med läns-

styrelsen var omfattningen av fördjupningsana-
lyserna i förhållande till rapporterna, d v s hur 
mycket analyser skulle ingå i rapporteringen och 
hur mycket skulle ingå i fördjupningsartiklarna? 
SAU föreslog att merparten av arbetet och ana-
lyserna skulle presenteras i rapporterna och att 
fördjupningsartiklarna närmast skulle inrikta sig 
på avgränsade specifika problem, medan UV GAL 
föreslog att rapporterna snarast skulle vara av tek-
nisk och endast redovisande karaktär, för att man 
därefter skulle utföra och presentera analyserna 
samt synteser i fördjupningsartiklarna. Länssty-
relsen beslutade till sist om en kompromiss men 
med en övervikt för det förstnämnda förslaget.

Primärdata och åtskilliga analyser, särskilt la-
borativa analyser, finns också huvudsakligen re-
dovisade i de tidigare nämnda rapporterna. För-
djupningsartiklarna i denna volym hänvisar därför 
ofta till dessa rapporter. Varianter av denna två-
stegsmodell har de senaste åren utvecklats inom 
uppdragsarkeologin i Sverige, d v s först en redo-

Figur 2. Sammanställning över undersökta mesolitiska och neolitiska lokalerna i E4-projektet. 

Figure 2. Compilation of excavated Mesolithic and Neolithic sites in the E4-project.

Lokal M ö.h. Datering, kal. 14C Stå period Undersökt år Inst. Rapporter (2007-06-15)

Stormossen 5:2 ca 62 ca 5000-4500 f Kr sen meso FU, SU 2003 SAU Guinard, M. & Vogel, P. 2006b.

Stormossen 5 ca 62 ca 4800-4500 f Kr sen meso FU, SU 2003 SAU Guinard, M. & Vogel, P. 2006b.

Stormossen 4 ca 60 ca 4700-4400 f Kr sen meso FU, SU 2003 SAU Guinard, M. & Vogel, P. 2006b.

Stormossen 1 ca 60 ca 4700-4000 f Kr sen meso FU 2003, SU 2004 SAU Guinard, M. & Vogel, P. 2006b.

Skallmyran ca 55 ca 4200 f Kr sen meso FU 2003, SU 2004 SAU Guinard, M. & Vogel, P. 2006a.

Postboda 3 ca 52 ca 4000 f Kr sen meso FU, SU 2003 SAU Darmark, K. & Sundström, L. 2005.

Glädjen ca 45 ca 4000, 2800, 
2200 f Kr

TN I, MN 
B-SN

FU, SU 2003 UV GAL Lindberg, K-F. 2006.

Bålmyren ca 48 ca 3600-3300 f Kr TN II FU, SU 2003 SAU Sundström, L. & Darmark, K. 2005.

Högmossen ca 46 ca 3600-3300 f Kr TN II FU 2002, SU 2004 UV GAL Björck, N. 2004. (FU)

Postboda 2 ca 45 ca 3500-3000 f Kr TN II – MN A FU 2003, SU 2004 SAU Sundström, L. m fl. 2006.

Postboda 1 ca 43 ca 3100-3000 f Kr MN A FU 2003, SU 2004 SAU Sundström, L. m fl. 2006.

Snåret ca 44 ca 3400 f Kr TN II (MN B?) FU, SU 2003 UV GAL Björck, N. & Larsson, F. 2007. 

Fembäcke ca 42 ca 3000 f Kr MN A FU 2005, SU 2006 UV GAL Björck, N. & Lindberg, K-F. 2005. (FU)

Brännpussen ca 36 ca 2800-2600 f Kr MN B FU 2002, SU 2003 UV GAL Nilsson, M-L. 2006. 

Djurstugan ca 37,5 ca 2400-2300 f Kr MN B / SN FU, SU 2003 UV GAL Ytterberg, N. 2006. 

Ryssgärdet ca 33 ca 1900 f Kr SN FU 1995, SU 2003 UV GAL Eriksson, T. & Östling, A. 2005. 
(DAFF)
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Figur 3. Flygfoto över Högmossen med sträckningen av 
nya och gamla E4, samt Dalälven i bakgrunden  
(foto Hawkeye flygfoto).

Figure 3. Air photograph showing the Högmossen site 
with the present and the new direction of the E4-high-
way, and also the river of Dalälven in the background 
(photo Hawkeye flygfoto).

visning av data och sedan en fördjupad analys med 
tolkningar, alternativt en populärvetenskaplig 
publikation (se t ex Anund 2003; Carlsson 2004). 
Det finns emellertid för- och nackdelar med syste-
met. En fördel är att det är möjligt att förhållande-
vis snabbt avrapportera den tekniska delen, och på 
så sätt avsluta den antikvariska delen av uppdra-
get i rimlig tid. En nackdel är att det från gransk-
ningssynpunkt kan vara svårt att följa och bedöma 
kvaliteten på analyserna. Steget, eller argumenta-
tionskedjan, mellan redovisningen av data till de 
avslutande tolkningarna riskerar att bli alltför vag, 
eller åtminstone svåröverskådlig. Detta är, enligt 
min mening, ett generellt problem inom uppdrags-
arkeologin och gäller inte specifikt E4-projektet. 

Inriktningen på innehållet i artiklarna i denna 

volym godkändes följaktligen av länsstyrelsen 
våren 2005. Självklart innebär en kreativ forsk-
ningsprocess att de enskilda artiklarnas inriktning 
och innehåll, i större eller mindre utsträckning, 
förändrats från ursprungsidéerna. Huvudlinjerna 
kvarstår emellertid. Den tilldelade arbetstiden 
varierade mellan de olika fördjupningsartiklarna. 
Merparten av författarna fick sammanlagt mellan 
en och två betalda arbetsmånader per artikel.

Om inget annat anges redovisas alla årtal i vo-
lymen i form av kalibrerade 14C-värden, och pre-
senteras som f Kr. Den engelska benämningen 
BC (Before Christ) förekommer i enstaka fall, 
särskilt i vissa figurer och i Sven Karlssons artikel 
om vegetationshistorien. I den geologiska arti-
keln om paleokustlinjer (Risberg m fl) redovisas 
dateringarna som kalibrerade BP värden (before 
present AD 1950). 

Forskningen kring stenålder 
i östra Mellan sverige  
– en översikt 

Under de senaste tiotal åren har flera arkeologiska 
avhandlingar och större skrifter innehållit mer 
eller mindre omfattande genomgångar av forsk-
ningshistorien kring olika tidsavsnitt, fornläm-
ningar och fynd från stenåldern i östra Mellansve-
rige, särskilt dess yngre del (t ex Åkerlund 1996; 
Larsson & Olsson 1997; Carlsson 1998; Seger-
berg 1999; Apel 2001; Lekberg 2002; Gill 2003; 
Sundström 2003; Lindgren 2004). Dessförinnan 
har flera andra arbeten, t ex Löfstrand (1974) och 
Segerberg (1978), behandlat forskningshistorien 
kring stenåldern i regionen, inte minst Uppland. 
Syftet med följande text är därför endast att ge 
en översiktlig beskrivning, eller orientering, över 
forskningshistorik och aktuell forskning kring 
mesolitikum och neolitikum i regionen, samt kort 
presentera hur de enskilda artiklarna i denna vo-
lym förhåller sig till dessa forskningssammanhang, 
både innehållsmässigt och idéhistoriskt. Flertalet 
av artiklarna i föreliggande volym är helt arkeo-
logiska men några artiklar behandlar perioden och 
regionen utifrån andra kunskapsområden, så som 
geologi, vegetationshistoria och osteologi. 
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Kort beskrivning över den arkeo-
logiska forskningshistorien kring 
stenålder i östra Mellansverige
Flera forskare har de senaste åren studerat den 
arkeologiska forskningshistorien i Sverige ur idé-
historiska perspektiv. (För vidare diskussioner 
kring detta ämne ur ett mera allmänt nationellt 
perspektiv hänvisas till exempelvis Jensen 2002; 
Baudou 2004).

Fram t o m 1960-talet 
Från det att arkeologiämnet professionaliserades 
under 1800-talets andra hälft fram t o m 1960-talet 
dominerades stenåldersforskningen vetenskapste-
oretiskt, inte minst i Mellansverige, av kulturhis-
toriska perspektiv, där forskningsfokus ofta låg på 
typologi och kronologi (se t ex Baudou 2004).

Kunskapen om Mellansveriges stenålder basera-
des under 1800-talets senare del främst på enskilda 
privatpersoners fornsakssamlingar, t ex von Wald-
heims i Uppland (Ekholm 1915) och Lewenhaupts 
i Södermanland (Florin 1958), eller professionella 
arkeologer iakttagelser av lösfynden, särskilt av 
Oscar Montelius (t ex 1873, 1874) och Hans Hil-
debrands (t ex 1872). I den tidigaste forskningen 
dryftades speciellt frågor kring den mellansvenska 
stenålderns ålder och kolonisationsförlopp. Mon-
telius menade att det var tveksamt om det fanns 
någon bosättning under den äldre fasen – jägar-
stenåldern – i Mellansverige, men när den sedan 
etablerades under yngre stenålder ansåg han att 
den kom från sydväst (Montelius 1873, 1874). 

Stenåldersforskningen i östra Mellansverige 
blev mera omfattande i anslutning till att flera 
boplatser upptäcktes i början av 1900-talet, bl 
a vid Åloppe i Uppland och Säter vid Bråviken i 
Östergötland, (Almgren 1906a, 1906b). Tillsam-
mans med andra samtidigt upptäckta boplats-
lämningar på Gotland (Lithberg 1914) och Åland 
(Cederhvarf 1912) sammanfördes de till gruppen 

”östsvensk boplatskultur”, vilken sedermera i den 
kulturhistoriska forskningen blev mer eller min-
dre synonymt med den gropkeramiska kulturen. 
Vid Knut Stjernas seminarium i Uppsala 1907 
beslutades att olika forskare skulle göra samman-
ställningar över stenåldersmaterialen från de olika 

svenska landskapen. Gunnar Ekholm erhöll Upp-
land på sin lott, vilket resulterade i en akademisk 
avhandling över Upplands bebyggelsehistoria un-
der stenåldern (Ekholm 1915). 

Under en stor del av 1900-talet har stenålders-
forskningen i östra Mellansverige varit inriktad 
på att studera och klassificera artefakter som for-
mella typer med essentiella egenskaper, särskilt 
keramik från tidig- och mellanneolitikum, och 
sedan placerat föremålen och lämningarna i s k 
arkeologiska kulturer så som; trattbägar- eller 
Vråkultur (t ex Florin 1958), gropkeramisk kultur 
(t ex Bagge 1951) och stridsyxekultur (t ex Mal-
mer 1962). Dessa kulturer har av olika forskare 
betraktats representera exempelvis olika etniska 
grupper, olika levnadssätt m m (för vidare dis-
kussion kring kulturbegreppet, se t ex Stensköld 
2004:25ff). Fyndmaterialen i östra Mellansverige 
från senneolitikum och mesolitikum har dock inte 
i forskningshistorien frambringat några liknande 
arkeologiska kulturer. När det gäller mesolitikum 
kan det främst bero på att den kulturhistoriska 
forskningen om denna period haft svårt att klas-
sificera det vanligaste fyndmaterialet i östra Mel-
lansverige, nämligen tillslagen kvarts, utifrån for-
mella typer (Lindgren 2004:28).

1970- och 1980-talen
Kännetecknande för denna period är det proces-
suella teoretiska förhållningssättet, vars bakgrund 
kan sökas i amerikansk antropologisk teoribild-
ning från 1960-talet, men som fick sitt genom-

Figur 4. Mesolitiska och neolitiska periodindelningar 
i volymen relaterade till kalibrerade 14C-dateringar. 

Figure 4. Mesolithic and Neolithic periods mentioned 
in the volume and related to calibrated 14C-datings.

Mesolitikum 8300 – 3900 f Kr

Tidigmesolitikum 8300 – 6800 f Kr

Mellanmesolitikum 6800 – 5500 f Kr

Senmesolitikum 5500 – 3900 f Kr

Neolitikum 3900 – 1700 f Kr

Tidigneolitikum 3900 – 3300 f Kr

Mellanneolitikum 3300 – 2300 f Kr

Senneolitikum 2300 – 1700 f Kr
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ligen traditionellt kulturhistoriskt tolkande per-
spektiv, men med en stark betoning på betydelsen 
av agency, d v s utpräglat idealistiska perspektiv. 
Det sistnämnda exemplet företräddes inom sten-
åldersforskningen under berörda period i regionen 
främst av Anders Carlsson vid Stockholms univer-
sitet (se t ex Carlsson 1998). Postprocessuell arke-
ologi kan förstås som en del av den allmänna kul-
turdebatten men också som en specifik kritik av en 
alltför ensidig framhävning inom den processuella 
arkeologin av funktion som förklaringsgrund för 
materiell kultur och förändringar av typer (för dis-
kussion, se t ex Hodder 1986; Trigger 1993:415ff; 
Olsen 1997:62f, 176ff; Baudou 2004:298ff).

Exploateringstrycket i Mälardalen var på många 
håll fortsatt högt under perioden och statens infra-
strukturella satsningar, i form av exempelvis Svea-
lands- och Mälarbanan norr och söder om Mälaren 
samt tredje banan vid Arlanda flygplats, innebar 
nya omfattande exploaterings- eller uppdragsar-
keologiska undersökningar, som branschen också 
kom att benämnas. Under 1990-talet avskaffades 
nämligen Riksantikvarieämbetets (UV) monopol-
ställning på att utföra exploateringsgrävningar och 
ett anbudsliknande förfarande infördes, vilket också 
kom att praktiseras i flera av länen i Mälardalen (se 
SOU 2005:80). Större exploateringsundersökning-
ar av stenålderslokaler gjordes exempelvis i Närke 
vid Frotorp (Blomkvist m fl 2006), Tjugestatorp 
(Artursson 1997) och Skumparberget (Apel m fl 
1996), i Västmanland vid Fågelbacken (Apel m fl 
1995), Bollbacken (Artursson 1996), Skogsmossen 
(Hallgren m fl 1997) och Gärdselbäcken (Holm & 
Runesson 2002), i Uppland vid Lindskrog (Gus-
tafsson m fl 2000) och Vrå/Knivsta (Göthberg m fl 
2002), i Gästrikland vid Fräkenrönningen (Björck 
1998) samt i Södermanland vid exempelvis Kyrk-
torp (Färjare & Hammar 2000), Åby koloniområ-
de (Frykberg & Lindgren 1998), Jordbro industri-
område (Lindgren & Lindholm 1998), Östra Vrå 
(Kihlstedt 2006), Myrstugeberget (Granath Zillén 
2001), Pärlängsberget (Hallgren m fl 1995) och i 
Turinge (Lindström & Boije 2000). 

Även ett antal mindre forskningsgrävningar ut-
fördes under perioden, t ex vid Vendel i Uppland 
(Papmehl-Dufay 1999). I Gälvleborgs län och i 
nordligaste Uppland utfördes omfattande invente-

slag inom svensk arkeologi först under 1970- och 
1980-talen, inte minst inom den stenteknologiska 
forskningen som utfördes av bl a Erret Callahan 
(1987) och Kjel Knutsson (1988) vid arkeologiska 
institutionen, Uppsala universitet. Utan att göra 
någon fördjupning i detta teoretiska förhållnings-
sätt kan ändå nämnas – för denna skrifts fortsatta 
sammanhang – att de processuella utgångspunk-
terna innebar att de arkeologiska typerna främst 
studerades utifrån funktionell anpassning och 
inte som formella typer med essentiella egen-
skaper, vilket som ovan nämnts huvudsakligen 
bejakades inom den kulturhistoriska forsknings-
traditionen (för diskussion, se t ex Binford 1962; 
Trigger 1993:351ff; Baudou 2004:295ff).

Ett antal forskningsprojekt med tillhörande ut-
grävningar i regionen utfördes även under berörda 
period. Nämnas bör Stig Welinders undersök-
ningar under 1970-talets första hälft av flera meso-
litiska platser, bl a Dalkarlstorp i Västmanland och 
Sjövreten i Södermanland (Welinder 1973, 1977), 
Ann Segerbergs undersökningar under 1970- och 
1980-talen av neolitiska boplatser vid Bällinge 
mossar, Anneberg och Torslunda i Uppland (Se-
gerberg 1978, 1995, 1999) samt Lars Löfstrands 
avhandling som baserades på undersökningarna 
vid Äs i Västmanland (Löfstrand 1974). 

Empiriskt präglas dock perioden främst av den 
alltmer omfattande exploateringsarkeologin, sär-
skilt under 1980-talet och i synnerhet på Södertörn 
i östra Södermanland. Platser som undersöktes 
under denna period var exempelvis i Söderman-
land vid Söderbytorp (Runesson 1994), Malma-
hed (Olsson & Huhltén 1986), Häggsta (Olsson 
1996) och Masmo (Åkerlund & Olsson 1996). 

1990-talet 
Inspirerade av framför allt brittiska arkeologer 
etablerades ett postmodernt förhållningssätt till 
arkeologiämnet, även benämnt postprocessuell ar-
keologi, i slutet av 1980-talet vid företrädesvis ar-
keologiska institutionen, Stockholms universitet 
(se t ex Burström 1991). Postprocessuell arkeologi 
utgör visserligen inget enhetligt teoretiskt förhåll-
ningssätt, utan spänner över ett omfattande epis-
temologiska fält, från allmänt vetenskapskritiska 
alternativt metaarkeologiska perspektiv till täm-
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ringar liksom flera större och mindre arkeologis-
ka undersökningar, bl a vid Vedmora (Björck & 
Björck 1999) och vid Västeräng (Björck 2000).

2000-talet
Det är mycket möjligt att det i skrivande stund 
(2007) är alldeles för tidigt att bedöma vilka teore-
tiska förhållningssätt som dominerade stenålders-
forskningen i regionen under 2000-talets första 
decennium. Men om vi betraktar de 11 doktors-
avhandlingar som behandlar svensk stenålder och 
som hittills lagts fram under perioden vid Stock-
holms universitet (Strassburg 2000, Storå 2001, 
Ericsson 2003, Gill 2003, Stenbäck 2003, Lind-
gren 2004, Stensköld 2004, Papmehl-Dufay 2006) 
och vid Uppsala universitet (Apel 2001, Lekberg 
2002, Sundström 2003) så kan man konstatera att 
variationen är stor både i fråga om teoretiska per-
spektiv och val av metoder. Kanske är detta det ka-
raktäristiska för perioden. Flera av avhandlingarna 
från Stockholms universitet är emellertid starkt 
influerade av den postprocessuella arkeologin, sär-
skilt Strassburg (2000) och Gill (2003), medan 
avhandlingarna från Uppsala universitet i högre 
utsträckning baseras på processuella förhållnings-
sätt, exempelvis Apel (2001).

Uppdragsarkeologins stenåldersundersökningar 
under perioden kan till stor del sammankopplas 
med ett antal större linje- eller vägprojekt i re-
gionen, varav E4:ans nya sträckning mellan Upp-
sala och Mehedeby är den klart mest omfattande. 
Andra vägprojekt som föranlett stenåldersunder-
sökningar är särskilt motorvägsutbyggandena av 
väg 73 ner mot Nynäshamn och E18 väster om 
Örebro. Vid väg 73 undersöktes bl a flera meso-
litiska platser (Ahlbeck & Isaksson 2007) och 
den gropkeramiska boplatsen Sittersta (Kihlstedt 
m fl 2007). I samband med E18 väster om Örebro 
undersöktes bl a ett antal mesolitiska platser vid 
Svartkärret (Sundström muntligen) och mesolitis-
ka och neolitiska lämningar vid Knutstorp (Holm 
& Thorsberg 2006). Flera neolitiska lokaler har 
också undersökts under perioden runt Örebro, ex-
empelvis vid Tybble (Bergold & Holm 2004). Där-
utöver har flera utgrävningar av stenålderslokaler 
gjorts i regionen, bl a i Södermanland vid exem-
pelvis Skrubba (Olsson 2003), Trössla (Hallgren 

2004) och Lyttersta (Apel m fl 2004). Forsknings-
grävningar har exempelvis gjorts vid Kallmossen i 
Uppland (Hallgren muntligen)

Konkurrenssituationen inom uppdragsarkeo-
login har vidareutvecklats under de senaste åren. 
Fler aktörer har blivit aktiva i branschen och flera 
län praktiserar också anbudsförfarandet. UV är 
fortfarande (år 2007) en del av Riksantikvarieäm-
betet även om diskussioner förs kring ett avskil-
jande (SOU 2005:80). En betydande del av stenål-
dersarkeologin i regionen bedrivs numera således 
inom uppdragsarkeologin, samtidigt som univer-
sitetsinstitutionerna fått minskade resurser. Hur 
detta kommer att påverka stenåldersforskningen 
på sikt får framtiden utvisa.

Avslutningsvis kan dock sägas att trots att nya 
teoretiska perspektiv påverkat arkeologin, inte 
minst stenåldersforskningen, de senaste decen-
nierna kan en betydande del, förmodligen mer-
parten, av den arkeologiska forskningen även fort-
sättningsvis karaktäriseras som kulturhistorisk. 

Artiklarna i ett forsknings
historiskt perspektiv
Föreliggande volym är indelad fem olika kapitel, 
eller tematiska delar, kring teoretiska förhållnings-
sätt, natur, sten, keramik och diskussioner kring 
rumsliga strukturer. Nedan följer en kort genom-
gång och presentation av de enskilda artiklarna 
samt, i vissa fall, kommentarer kring hur de förhål-
ler sig till den ovan beskriva forskningshistorien. 

Del I. Teoretiska förhållningssätt
Inledningsvis omnämndes att nästan samtliga 
artiklar är skrivna av medarbetare antingen vid 
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) eller 
vid Riksantikvarieämbetet (UV GAL). Självklart 
råder det en variation i teoretiska perspektiv mel-
lan olika författare vid respektive institution, men 
trots detta föreligger ändå enligt min mening en 
tydlig skillnad i teoretiska förhållningssätt och tra-
ditioner i artiklarna från de båda institutionerna. I 
detta block representeras denna skillnad i förhåll-
ningssätten av Apels och Darmarks artikel (SAU) 
och Björcks och Larssons artikel (UV GAL) 
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Jan Apel och Kim Darmarks (SAU) artikel Den 
flathuggna pilspetsens fylogeni består av tre delar; en 
teoretisk, en metodisk och en empirisk del. Den 
teoretiska delen är en introduktion i nyare kulture-
volutionistisk teoribildning inom arkeologin, även 

benämnd darwinistisk arkeologi. Kortfattat kan 
denna teori beskrivas som ett försök att förklara kul-
turella förändringar utifrån både ”biologiska” evo-
lutionära processer, så som slumpmässig variation 
och kulturell drift, men också som specifikt mänsk-

Figur 5. Karta med ett urval undersökta mesolitiska lokaler som omnämns i artiklarna. Den paleogeografiska kartan 
visar en hypotetisk bild av östra Mellansverige under slutet av mesolitikum (6000 kal. BP) Den dåtida strandlinjen är be-
räknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU (se Påsse & Andersson 2005). © Sveriges Geologiska Undersökningar 
(SGU). Digital kartbearbetning K. Martinelle & P. Vogel / SAU. Skala 1:2 000 000.

Figure 5. Map with a number of Mesolithic sites mentioned in the articles. The palaeogeographical map showing the sea-
land configuration of the end of the Mesolithic in eastern middle Sweden (6000 cal. BP).
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klaringsmodeller kring funktionell adaption och 
yttre anpassning, med den kulturhistoriska arkeo-
logins essentialistiska synsätt, med traditioner och 
stegvisa förändringar av materiell kultur baserade 
på olika handlingsförklaringar kring mänskligt so-

Figur 6. Karta med ett urval undersökta neolitiska lokaler som omnämns i artiklarna. Den paleogeografiska kartan 
visar en hypotetisk bild av östra Mellansverige under mellanneolitikum B (4500 kal. BP) Den dåtida strandlinjen är be-
räknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU (se Påsse & Andersson 2005). © Sveriges Geologiska Undersökning-
ar (SGU). Medgivande nr 30-1003/2007. Digital kartbearbetning K. Martinelle & P. Vogel / SAU. Skala 1:2 000 000.

Figure 6. Map with a number of Neolithic sites mentioned in the articles. The palaeogeographical map showing the 
sea-land configuration of Middle Neolithic B in eastern middle Sweden (4500 cal. BP).

liga ”kulturella” evolutionära processer i form av 
riktad variation och förvrängd överföring. Apel och 
Darmark menar att denna teoretiska utgångspunkt 
kombinerar den processuella arkeologins materia-
listiska, eller instrumentella, uppfattning, med för-
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cialt beteende. De använder sig av begreppen gene-
rativ materialism och repetitiv essentialism för att 
beskriva de två principerna för förändring av i det 
här fallet stenteknologiska enheter.

Denna teoretiska utgångspunkt förenar de med 
metoden att typbestämma artefakter utifrån tek-
nologiska handlingssekvenser som benämns châi-
ne opératoire. Detta gör de för att undvika proble-
men med användandet av metriska typer, oftast 
nyttjat inom den processuella skolan, och formella 
typer som ofta används inom den kulturhistoriska. 
Genom att följa artefakters teknologiska historia 
eller fylogeni från uppkomst och fortsatta utveck-
ling genom den evolutionära processen går det att 
förklara både form och traditioner, anser de. Detta 
exemplifieras med en studie som tar avstamp i de 
flathuggna pilspetsar från sen stenålder och tidig 
bronsålder som påträffades i samband med E4-
undersökningarna. Enligt författarna möttes två 
olika hantverkstraditioner i norra Uppland under 
denna period, en nordlig tradition där spetsar till-
verkades i lokala råmaterial med en kombination 
av slag- och tryckteknik samt en sydlig tradition 
där spetsar tillverkades i importerad flinta med 
tryckteknik. De anser att dessa båda traditioner 
har ett gemensamt ursprung i Främre Orienten 
men har nått Uppland via två olika spridningsvä-
gar, en nordlig/östlig via Svartahavsregionen och 
Ryssland samt en sydlig/västlig via Nordafrikas 
kust, Iberiska halvön och Västeuropa. Genom att 
vidga studien till hela norra halvklotet menar de 
att denna stenteknologiska hantverkstradition 
faktiskt kan ha sitt ursprung i den paleolitiska So-
lutréentraditionen i Västeuropa.

I Niclas Björcks och Fredrik Larssons (UV 
GAL) artikel Det neolitiska samhället i östra Mellan-
sverige – en problematisering av tolkningsgrunden kan 
huvudtesen kortfattat beskrivas enligt följande: 
Under perioden tidigneolitikum–mellanneoliti-
kum levde människorna i Uppland huvudsakli-
gen som jägare-samlare i åretrunt bosättningar 
vid den dåtida kusten utan att idka jordbruk. De 
argumenterar emot tanken på att den jordbru-
kande trattbägarkulturen var företrädd i Uppland 
under tidigneolitikum och sammantaget anser de 
att uppfattningen om neolitiseringen i östra Mel-
lansverige under denna period är kraftigt överdri-

ven. I artikeln menar de att det i den arkeologiska 
forskningshistorien har funnits en politisk vilja 
att kulturellt sammanföra denna region med Syd-
skandinavien och likheter med material från norr 
och öster har underskattats. Björck och Larsson 
tar avstånd från användandet av kulturbegreppet 
och menar att de olika neolitiska kulturerna till-
skrivits så många fördomar/förutfattade meningar 
att kulturbegreppet är oanvändbart som analytiskt 
redskap. Det teoretiska grundproblemet menar de 
är att artefakterna tillskrivits essentiella betydel-
ser som inte existerade. Därför föreslår de att man 
istället ska arbeta med kontexter. 

Trots detta kan deras arbete ses som en del i 
den kulturhistoriska traditionen, eftersom man 
väljer att använda sig av en taxonomi som ska-
pades av kulturhistoriskt intresserade arkeologer 
(formella typologier).

Del II. Stränder, växter och djur 
Geologiska strandförskjutningsstudier användes 
tidigt i den arkeologiska stenåldersforskningen 
för att datera strandnära boplatser och fynd (se t 
ex Ekholm 1915). Artikeln Synkrona paleokustlinjer 
7000 – 4000 kal. BP i mellersta och norra Uppland av 
Jan Risberg och Göran Alm (Inst. för naturgeo-
grafi och kvartärgeologi, Stockholms univ.), Niclas 
Björck (UV GAL) samt Michel Guinard (SAU) 
är ett nytt exempel på det fortsatta nära samarbe-
tet mellan geologer och arkeologer för att utröna 
strandlinjeförskjutningens förlopp under stenål-
dern, i det här fallet i delar av Uppland. Genom 
att kombinera väl daterade arkeologiska och geolo-
giska data har författarna beräknat strandlinjeför-
skjutningen i olika delar av undersökningsområ-
det. Med hjälp av GIS-appliceringar presenterar de 
resultaten av dessa beräkningar i form av synkrona 
paleogeografiska kartor. Deras resultat kan också 
ses som en detaljstudie som kan jämföras med den 
mer generella strandlinjeförskjutningsmodell som 
matematiskt framtagits vid SGU (Påsse & Anders-
son 2005), och som i denna inledningsartikel kan 
beskådas som bakgrundskartorna i figur 5 och 6. I 
artikeln av Risberg m fl redovisas även dateringar-
na av de olika stadierna av Holocen, samt kort om 
aktuell forskning kring Litorinahavets transgres-
siva faser i Uppland och i Stockholmsområdet.



19arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

I artikeln Stenåldersvegetation i Uppland, östra 
Svealand undersöker Sven Karlsson (Inst. för na-
turgeografi och kvartärgeologi, Stockholms univ.) 
floran under stenåldern i den dåtida uppländska 
skärgården, med hjälp av i första hand 12 pollen-
undersökningar, varav fyra kommer från vegeta-
tionsundersökningar inom E4-projektet. Kun-
skapsläget kring stenålderns vegetationshistoria 
i Uppland är generellt sett bristfälligt, inte minst 
beroende på att huvuddelen av de hittills utförda 
pollenundersökningarna i landskapet ofta endast 
omfattar bronsålder, järnålder och yngre mate-
rial. Av de 12 pollenundersökningarna sträcker 
sig endast fem tillbaka till senmesolitikum. Dia-
grammen i undersökningen ger en relativt god 
bild av trädvegetationen men hans slutsats är att 
de hittills gjorda pollenundersökningarna inte är 
nog detaljerade för att spåra den tidigaste vege-
tationen, speciellt inte den i ytterskärgården, där 
fynden av örtpollen är få. I studien försöker han 
även fastslå mänsklig påverkan på materialet och 
odlingshistorien i Uppland. Han konstaterar att 
mer uppenbara men fortfarande sparsamma fynd 
efter mänsklig påverkan börjar under mellan- och 
senneolitikum i undersökningsområdet. 

I Ylva Bäckströms (SAU) artikel Människor och 
djur i rörelse – en kritisk granskning av förutsättningar-
na för säsongsbedömningar av mellansvenska stenålders-
material utifrån benfynd undersöks problematiken 
kring säsongsbedömning av tidig- och mellanneo-
litiska material ur ett osteologiskt perspektiv. Arti-
keln är uppdelad i två delar. Den första delen inne-
håller en resumé av de olika tillvägagångssätt som 
kan, och brukar, användas för att bedöma årstid 
utifrån benmaterial. I den andra delen skapar hon 
en modell över säsongsutnyttjande utifrån förslag 
på bästa tidpunkter för jakt/slakt av djurarter som 
förekommer i ett antal tidig- och mellanneolitiska 
material från Mellansverige. I studien använder 
hon sig av 19 material på sammanlagt drygt 100 
kg ben, mestadels brända.

Del III. Sten
Pierre Vogel (SAU) sammanfattar i artikeln Skär-
gårdsliv och vita stenar. Nya rön kring mesolitikum 
utifrån E 4-undersökningarna i Uppland en del av re-
sultaten från utgrävningarna av mesolitiska loka-

ler inom detta projekt. Före E4-projektet hade få 
större arkeologiska undersökningar av mesolitiska 
lokaler genomförts i Uppland. Vogel inriktar sig 
främst i texten på den dominerande fyndkatego-
rin slagen kvarts och hur vi utifrån denna kan un-
dersöka vad dessa lämningar representerar i fråga 
om de mesolitiska människornas göranden i den 
dåvarande skärgården. 

Artikeln Handtagskärnor och tvärpilar. En diskus-
sion om stenteknologi och sociala processer under senme-
solitikum och början av neolitikum av Michel Guinard 
och Niklas Groop (SAU) är en studie kring hand-
tagskärnor, mikrospån och tvärpilar i Mellansveri-
ge. Dessa föremåls kronologiska ställning har legat 
till grund för antagandet att det omkring 4500 f kr 
skett en förändring inom det senmesolitiska sam-
hället i området. Författarna undersöker huruvida 
antagandet att tvärpilar ersätter mikrospån vid 
denna tidpunkt stämmer, samt vilken roll olika lo-
kala bergarter, så som asktuff och hälleflinta, spe-
lade in i valet av råmaterial.

I fokus för artikeln Brott i kvarts. Nya insikter 
i kvartsteknologi längs E4-sträckningen av Per Fal-
kenström (SAU) och Karl-Fredrik Lindberg (UV 
GAL) ligger teknologisk kvartsbearbetning i 
norra Uppland under perioden 5000–3000 f Kr. 
Studien behandlar bl a de två bearbetningsmeto-
derna; plattformsmetod och bipolär metod, och 
författarna testar hypotesen som säger att den 
bipolärmetoden alltmer kom att ersättas av platt-
formsmetod omkring 4500 f Kr i regionen. 

Mesolitiska och Neolitiska verktyg – en familjeaffär? 
av Karl-Fredrik Lindberg (UV GAL) berör berg-
art- och mineralartefakterna som påträffades vid 
undersökningarna av de neolitiska och mesoli-
tiska lokalerna längs nya sträckningen av E4:an. I 
studien har resultaten av typbedömning, reduk-
tionsmetoder, frakturanalyser, brukskadeanalyser 
och intrasite analyser kombinerats för att skapa en 
bild av tillverkningen, bruket och deponeringen 
av verktygen under mesolitikum och neolitikum 
i regionen. Fokus ligger främst på kvartsverkty-
gen då dessa dominerar under perioden men även 
verktyg av andra råmaterial berörs i korthet.

Artikeln Senmesolitiska cirkelnötta slipstenar med 
upphöjd mitt från Stormossen av Marcus Eriksson 
(SAU) handlar i första hand om denna typ av me-
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Milstolpar i mellansvensk stenåldersforskning  
med särskild hänsyn till experimentell arkeologi  
och stenteknologiska analyser

Helena Knutsson

Några analyser med efterföljande offentliggöran-
den har satt rikning och förändrat uppfattningen 
om stenålderns förlopp i östra Mellansverige. 
Här skall de kort sammanfattas.
• Almgrens systematiska genomgång av forn-

lämningsbeståndet presenterades bland annat 
1904, 1906a, 1906b. Mycket lite var då känt 
om regionens förhistoria. Men kring sekelskif-
tet 1900 började man samla på sig kunskap om 
framförallt fasta fornlämningar. 

• Montelius systematiska genomgång av mes-
tadels lösfunna artefakter som kunde tillföras 
epoken stenålder (1919, se även 1873, 1874). 
Den stora mängden stenyxor och även im-
porterade föremål som dolkar i regionen upp-
märksammades då. 

• Upptäckterna av boplatssamlingar vid 
Norrköpingsviken, Bälinge mossar (Ekholm 
1909, 1918, 1926; Bagge 1951)

• Kleins experiment med överlevnad och 
bruk av stenar som resulterade i boken och fil-
men Stenåldersliv 1920

• Sten och Maj-Britt Florins grävningar, 
insamlingsarbete och geologiska studier av 
strandförskjutningsförlopen. De uppmärksam-
made också kvartsens betydelse i de mellan-
svenska materialen (Florin 1938, 1958, 1959)

• Mats Malmers systematiska genomgång 
av båtyxkulturens gravbestånd (1962) som 
formade synen på Mellansverige som del i ett 
större europeiskt skeende under neolitikum

• Åke Hyenstrands (1969) experiment med 
användning av skafthålsyxor, som skapade för-
ståelse för hur de kan ha fungerat som arbets-
verktyg och beståndsdelar i ett brukat land-
skap (utvecklades av Lekberg 2003).

• Stig Welinders systematiska genomgångar 
av mesolitiska och tidigneolitiska material från 

regionen i syfte skapa en hållbar kronologi och 
senare att klargöra neolitiseringens förlopp 
och finna dess nordliga gräns (Welinder 1973, 
1977 och Hulthén & Welinder 1981)

• Kjel Knutssons och Errett Callahans 
gjorde ett långvarigt systematiskt arbete med 
sorteringsscheman och analyser av teknologi 
och användning av de svårtolkade materia-
len som kvarts utgör. (Callahan 1987, Calla-
han m fl 1996, Knuts son 1988, 1998). De har 
också initierat undersökningar av samtliga rå-
material som på olika sätt använts i regionen 
och bevarats på boplatserna. Den påföljande 
systematiseringen av kunskapen som gav nya 
möjligheter att lokalisera boplatser och fynd-
platser även i svårinventerade områden som 
skogar (jfr Pettersson och Wiksell 2004). 

• Göran Possnerts utvecklingar av ra-
diometriska dateringar som har gjort det möj-
ligt att datera de mycket små mängder orga-
niska material som på olika sätt bevarats på 
fyndplatserna. I förlängningen ges därigenom 
en möjlighet till en finare tidsmässigt grundad 
förståelse av produktionsutveckling och -för-
ändringar (se t ex Hallgren & Possnert 1997; 
Segerberg 1999). 

• ”Kust till kust-projektet” har haft som 
mål att skapa teoretiskt förankrade kontextua-
liseringar av fyndsammanhangen och krono-
logier med hjälp av sociologisk, antropologisk 
och evolutionär analys av materialen. Special-
studier av enskilda artefaktgrupper som flint-
dolkar, skafthålsyxor, tunnackiga yxor, malste-
nar, keramik, mångkantyxor, spån presenteras 
(Apel 2001, Lekberg 2003, Sundström 2004, 
Lindgren 2004, Lidström Holmberg manus, 
Hallgren manus, Knutsson 2004, Knutsson i 
denna volym).
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solitiska slipstenar i gävlesandsten som påträffades 
vid Stormossen 4. Han gör även utblickar och kon-
staterar att denna typ tycks ha en östlig utbredning 
i Norden. En tanke som framförts är att denna typ 
av slipstenar i själva verket var malstenar. Hypo-
tesen prövas i artikeln genom fytolitanalys, d v s 
studier av bevarad mikrokiselfossil på stenen. 

Syftet med artikeln Trindyxan. En överregional 
typ med stort tidsdjup av Niklas Groop och Michel 
Guinard (SAU) är att öka kunskapen om hur 
trindyxans roll i samhället förändrades över tid, 
från mesolitikum till mellanneolitikum. Frågor 
som behandlas är bl a: Hur kan trindyxan ses 
som del i en historiskt betingad kulturell process? 
Kan vi med arkeologiska metoder upptäcka re-
gionala och tidsmässiga skillnader i trindyxornas 
utförande och, i så fall, vad tyder de på? Mate-
rialet består av Rune Hermanssons databas över 
trindyxor som kompletterats med senare tiders 
undersökningar, bl a från E4-projektet. 

I artikeln Spån och tidigt jordbruk i Mellansverige 
av Helena Knutsson (SAU) undersöks om impor-
terad flinta och speciellt flintspån kan ha burit på 
olika mytiska och symboliska betydelser kopplade 
till jordbruk. Enligt Knutsson spelade spån en 
viktig roll som symboler i de gravar som daterats 
till mellanneolitikum B. I artikel prövas idén att 
denna symbolik hänger ihop med jordbruksför-
sörjningen och följaktligen borde hittas även i ti-
digare kontexter. Nya mellansvenska boplatsfynd 
daterade till tidigneolitikum innehåller flinta i 
små mängder, enstaka spån och spånlika avslag 
från både slipade och oslipade fyrsidiga flintyxor. 
Ett sådant fynd har bl a påträffats vid Bålmyren. 

Del IV. Keramik
För den kulturhistoriskt inriktade stilforskningen 
lämpar sig den rikligt dekorerade och formmässigt 
varierande neolitiska keramiken mycket väl som 
objekt för typologiska studier. Genom ett stort 
antal variabler kan man skapa både formella och 
metriska typer. Stilforskningen kring neolitisk 
keramik i östra Mellansverige präglas även av ett 
antal omfattande typologiska grundarbeten från 
mitten av 1900-talet. Det gäller särskilt Sten Flo-
rins (1938, 1958) studier av den tidigneolitiska 
trattbägarkeramiken (Vråkulturen) i Söderman-

land och Axel Bagges (1951) likartade studier av 
den företrädesvis mellanneolitiska gropkeramiken 
från Fagervikslokalen i Östergötland. I den kultur-
historiska keramikforskningen har de formella ty-
perna också ofta givits essentiellt innehåll, främst i 
form av kulturtillhörighet, där trattbägarkulturen 
representerar en neolitiserad jordbrukande kultur 
medan den gropkeramiska kulturen gärna tolkas 
som uttryck för en maritimt inriktad fångstkultur 
(för vidare diskussion och kritik, se t ex Carlsson 
1998; Strinnholm 2001; Gill 2003).

Niklas Ytterberg (UV GAL) fortsätter i sin ar-
tikel Östsvensk neolitisk keramik i Bagges efterföljd den 
typologiserande forskningstraditionen. Med en 
intention att använda sig av metriska typer försö-
ker han både testa Bagges Fagervikstypologi och 
skapa en egen ny neolitisk keramiktypologi för en 
region som ungefär motsvarar norra Mälardalen 
och södra Norrlands kusttrakt. Utifrån keramik-
material från 300 boplatser beskriver han föränd-
ringar i kärlens gods, form och dekor i relation till 
platsernas nivåer över havet idag. Enligt Ytterberg 
anhopar sig boplatserna på bestämda nivåer och 
bildar fem distinkta kronologiska grupper eller 
horisonter som han benämner dem. Studien visar 
bl a på att Bagges Fagervikstypologi för gropkera-
miken överensstämmer stilmässigt förhållandevis 
väl med keramiken från norra Mälardalen–södra 
Norrlands kusttrakt. 

Den processuella arkeologin under 1970- och 
1980-talen undvek att arbeta med formella typer, 
vilket sannolikt är orsaken till att relativt få stil-
studier av neolitisk keramik gjordes under denna 
period (jfr dock Löfstrand 1974). I Lund arbetade 
Birgitta Hulthén, och så småningom även Anders 
Lindahl, vid Keramiska forskningslaboratoriet 
istället med att undersöka och skapa typer kring 
teknologier och råmaterial med hjälp av tunn-
slipsanalyser och mikroskopering av keramikgods 
(se t ex Hulthén 1977; Lindahl 1986). Enstaka så-
dana analyser har även gjorts på material från öst-
ra Mellansverige (se t ex Olsson & Hulthén 1986; 
Artursson m fl 1996; Segerberg 1999). 

De fåtal mera omfattande kontextuella studier 
som gjorts av neolitisk keramik i Mellansverige 
med omnejd har i allmänhet endast undersökt en-
skilda boplatser (se t ex Götherström m fl 2002; 
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Björck m fl manus) eller så har studierna varit 
mera storskaligt generaliserande med tolkningar 
som bygger på de formella typologierna som ska-
pades av den äldre kulturhistoriska forskningen 
(se Carlsson 1998; Gill 2003; Stenbäck 2003). 

Artikeln Stil, gods och kärlanvändning av Tor-
björn Brorsson (Keramiska forskningslaborato-
riet, Lunds univ.), Sven Isaksson (Arkeologiska 
forskningslaboratoriet, Stockholms univ.) och 
Niklas Stenbäck (SAU) är dels en presentation av 
de neolitiska keramikmaterialen från E4-under-
sökningarna, dels ett försök att gå vidare meto-
diskt i undersökandet av stil och funktion. Genom 
tunnslips-, lipid- och stilanalyser undersöker de 
om det finns några skillnader över tid och om det 
föreligger några samband mellan platsernas gods 
(teknologier och råmaterial), kärlanvändningar 
(funktion) och stilar (metriska typer).

Del V. Diskussion – rumsliga strukturer 
I artikeln Arkeologisk metodik – En översikt redogör 
Anders Biwall, Fredrik Larsson och Karl-Fredrik 
Lindberg (UV GAL) för de två olika grävmeto-
der som nyttjats vid undersökningen av stenål-
derslokaler inom E4-projektet. Dessa metoder 
kan kortfattat beskrivas som sampling och av-
täckning samt yttäckande rutgrävning, varav den 
förstnämnda metoden praktiserades av SAU och 
den sistnämnda av UV GAL. I artikeln beskrivs 
de två metodernas bakgrund och utveckling inom 
exploaterings- och universitetsarkeologin. För-
fattarna argumenterar för att samplingsmetoden 
främst lämpar sig för förundersökningar, medan 
yttäckande rutgrävning är att föredra i samband 
med särskilda undersökningar. De anser att en 
tillräckligt god kontextuell förståelse inte kan nås 
genom att fyndmaterialet samplas. 

Fredrik Larssons (UV GAL) artikel Släng skrä-
pet där vi brukar! utgör en fallstudie över avfalls-
hantering på tidig- och mellanneolitiska kust-
lokaler i östra Mellansverige. Larsson försöker 
i artikeln att problematisera vad som kan ha 
betraktats som avfall under neolitikum och hur 
detta avfall behandlades på boplatserna. Detta 
gör han utifrån material från fem stenålderslo-
kaler från E4-projektet, bl a Högmossen, samt 
material från ytterligare tre lokaler i regionen. 

Materialkategorierna han huvudsakligen använ-
der i sin studie är keramik, brända djurben och 
stenmaterial. Ämnet är omfattande och artikeln 
kan betraktas som en ingång till framtida mer 
omfattande avfallsstudier. 

Artikeln Sökandet efter ett hem i den Östsvenska 
neolitiska kultursfären av Fredrik Larsson och Karl-
Fredrik Lindberg (UV GAL) är ett inlägg i debat-
ten kring de strukturer som tolkats som hyddgrun-
der på mesolitiska och neolitiska lokaler. Genom 
att redovisa det underlag som tolkningarna vilar 
på och de kriterier de bedömts efter hoppas de 
klarlägga argumentationen för dessa. Avstampet 
för diskussionen tar de utifrån de hyddgrunder 
som påträffats på neolitiska lokaler vid undersök-
ningarna utefter nya E4;an, där fyra strukturer 
som tolkats som hyddgrunder granskas närmare. 
Även några tidigare undersökta anläggningar som 
tolkats som hyddgrunder behandlas i artikeln. 
Författarna understryker vikten av att ta in ett 
flertal olika källmaterial i analys- och tolkningsar-
betet. Dessa källmaterial har i denna studie delats 
in i tre huvudkategorier; anläggningar, fynd och 
naturvetenskapliga analyser 

I artikeln Bostad sökes. Stenålderslokaler och bo-
stadsstrukturer diskuterar Kim Darmark och Lars 
Sundström (SAU) kring hydd- och huslämningar 
från arkeologiska undersökningar av stenålders-
boplatser utförda av aktörer i östra Mellansve-
rige. Utgångspunkten i deras artikel är att förfat-
tarna upplever att det finns en stark asymmetri 
mellan antalet konstruktioner i form av hyddor 
och hus som upptäckts av de olika grävande in-
stitutionerna under de senaste 20 åren. Denna 
asymmetri menar de kan bero på de olika insti-
tutionernas undersökningsmetoder, men också 
på erfarenhet, attityd och/eller kompetens. För 
att undersöka saken sammanställer de i artikeln 
information om hydd- och huslämningar från 41 
lokaler, undersökta av 8 olika institutioner sedan 
1995. Dessa dokumenterades med variabler som 
skulle ge information om de arkeologiska och 
geografiska förutsättningarna, jämte nyttjad me-
todik vid undersökningen och information om 
undersökande institution.
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Sammanfattning och diskussion

Volymen innehåller således 18 artiklar exklusive 
denna inledande artikel indelade i fem delar. Två 
artiklar (Vogel, Guinard & Groop) handlar om 
mesolitikum, medan sex artiklar (Björck & Lars-
son, Bäckström, Knutsson, Ytterberg, Brorsson 
m fl och Larsson) huvudsakligen berör neoliti-
kum. Resterande tio artiklar behandlar i större el-
ler mindre omfattning både mesolitikum och neo-
litikum eller kan ses som metodstudier. Möjligen 
hade det varit önskvärt att någon artikel i boken 
fokuserat på slutfasen av stenåldern, d v s senneo-
litikum. Perioden utgör gränzon mellan stenålder 
och bronsålder, vilket kan vara orsaken till att den 
alltför ofta blivit missgynnsamt behandlat i forsk-
ningshistorien (för diskussion, se Stensköld 2004). 
Flera artiklar i volymen berör visserligen senneo-
litikum, särskilt Apel och Darmark samt Ytterberg, 
men ingen studie koncentrerar sig huvudsakligen 
till denna period. Tilläggas bör att i de andra te-
matiska volymerna i E4-projektet förekommer 
några artiklar som handlar om senneolitikum.

Artiklarna i del I och del V behandlar i hög ut-
sträckning teoretiska och metodiska förhållnings-
sätt utifrån olika perspektiv. Enligt min mening 
finns tydliga skillnader i forskningstradition mel-
lan institutionerna Societas Archaeologica Up-
saliensis (SAU) och Riksantikvarieämbetet (UV 
GAL) som framträder i merparten av artiklarna. 
Dessa traditioner kan bl a härledas ur att flera av 
SAU-medarbetarna har sin forskningsbakgrund 
vid Arkeologiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet och i den processuella stenteknologiska 
forskningsmiljön kring professor Kjel Knutsson, 
bl a i anslutning till Kust till Kust-projektet (se 
t ex Knutsson 2004). Riksantikvarieämbetets grä-
vande avdelningar (UV) har som institution dä-
remot en annan bakgrund och forskningskultur 
(jfr Ersgård 2006). Vid UV GAL finns det även en 
koppling till Arkeologiska institutionen vid Umeå 
universitet, vilket av tradition innebär att nord- 
och östliga perspektiv inte åsidosätts.

Flera av artiklarna i del I och del V kan också be-
traktas som diskussionsartiklar och några är mera 
polemiska i sin karaktär. Det senare fallet gäller 
inte minst metodikartikeln (Biwall m fl) som är 

skriven av medarbetare vid UV GAL. För den in-
tresserade läsare som vill fördjupa sig i denna debatt 
kring olika grävmetodiker och ta del av argument 
från dem som främst förespråkar en annan metod 
och ett annat synsätt hänvisas till i första hand rap-
porterna från Bålmyren (Sundström m fl 2005) och 
Postboda 3 (Darmark & Sundström 2005).

Varje enskild artikelförfattare är dock ansvarig 
för det vetenskapliga innehållet i respektive ar-
tikel i dessa båda delar. Som redaktör, men till-
lika SAU-medarbetare, överlåter jag därför till 
läsaren att bilda sig sin egen uppfattning kring 
olika debatterade frågor, så som grävmetodik, 
förekomst av hyddor m m. Samtidigt vill jag un-
derstryka det positiva i en engagerad och kreativ 
polemisk forskningsdebatt. 

Välkommen till Stenåldern i Uppland – Uppdragsarkeo-
logi och eftertanke! 
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he archaeological investigations carried 
out along the course of the new E4-high-
way between Uppsala and Mehedeby in 

central and northern Uppland, constitute one of 
the largest single archaeological projects carried 
out in Sweden. Along the 80 km course, a total 
of 16 Late Mesolithic and Neolithic sites, as well 
as a large number of sites from later periods, were 
excavated during the years 2002 to 2004. The ex-
cavations have shed light on a region whose Stone 
Age history, in particular its Mesolithic, has been 
relatively unknown.

The Uppsala County Administrative Board 
commissioned four thematic publications about 
the findings (a Stone Age volume, a book on bur-
ial and ritual, another on houses and farmsteads, 
and a volume of regional studies), to be published 
in conjunction with the E4-project.

The theme of this volume is the Stone Age. Ini-
tially, this preface gives a background to the work 
with the articles. Then follows an outline, or orien-

tation, of the research history and present research 
on the Mesolithic and Neolithic in the region. The 
volume consists of 18 articles, this introduction 
not included, divided into five themes: Theoreti-
cal viewpoints, Nature, Stone, Pottery, and Dis-
cussions on spatial structures. The introduction 
moves on to a short presentation of each article, 
with comments on how the relate to research his-
tory. The majority of the articles are purely archae-
ological, but some address the period and region 
from different academic disciplines, such as geol-
ogy, botanical history and osteology.

Nearly all articles are written by researchers ei-
ther at Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) or 
the National Heritage Board (UV GAL). Naturally, 
there is a variation in terms of theoretical perspec-
tives among all writers of the two institutions, but 
despite this, there is in my opinion a clear distinction 
in terms of theoretical viewpoints and traditions 
between the articles from the two institutions. 

Summary

Introduction and research overview 
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Den flathuggna  
pilspetsens fylogeni 
Mellansvenskt stenhantverk ur ett  
kulturevolutionistiskt perspektiv

Jan Apel, Kim Darmark, Societas Archaeologica Upsaliensis

det vetenskapliga program som 2002 formu-
lerades inför Arkeologi E4 poängterades att 
de arkeologiska slutundersökningarna skulle 

utvärdera och belysa: (1) det lokala perspektivet, 
(2) Det regionala perspektivet och (3) ekonomi 
och hantverk. Analyser av stenhantverk ingick re-
dan då som en del av det tredje temat. Detta för-
hållande förtydligades ytterligare i samband med 
den kompletterande stenåldersinventering som 
genomfördes längs vägsträckningen hösten 2002 
och som resulterade i att även stenålderslokaler 
kom att slutundersökas inom projektet. Vid dessa 
undersökningar hittades flathuggna pilspetsar på 
flera platser från sen stenålder och tidig bronsålder 
(Fagerlund 2006; Onsten-Molander & Wikborg 
2006; Eriksson & Östling 2005; Forsman & Vic-
tor 2003, 2007). Produktionsavfall från tillverk-
ning av flathuggna spetsar tillvaratogs dessutom 
på Forsa (Fagerlund 2006), Ryssgärdet (Eriksson 
& Östling 2004) och Sommaränge skog (Forsman 
& Victor 2007, Knutson 2007, Falkenström 2007). 
Utifrån en preliminär granskning av materialet fö-
reslog vi i ett annat sammanhang att norra Upp-
land var ett gränsområde där två olika traditioner 
för tillverkning av flathuggna pilspetsar möttes 
(fig. 1, se även Apel m fl 2005). En norrländsk tra-
dition där spetsar tillverkades i lokala råmaterial 
med en kombination av slagteknik och tryckteknik 
och en mellansvensk tradition där spetsar tillver-
kades i importerad flinta med tryckteknik. I denna 
uppsats försöker vi genom studier av arkeologiska 
material, tillverkningsexperiment och analyser 

av produktionsavfall och färdiga spetsar definiera 
de pilspetstraditioner som fanns representerade i 
Fennoskandia under sten- och bronsålder och som 
helt eller delvis baseras på tryckteknik. För att få 
en förståelse för hur dessa traditioner uppkommit 
ville vi följa dem bakåt i tid och rum och rekon-
struera deras historia.

Vi vill också ur ett generellt perspektiv diskutera 
hur hantverkstraditioner upprätthålls och sprids 
mellan grupper av människor och geografiska om-
råden. En sådan studie kräver ett tydligt definierat 
källmaterial med en stor kronologisk och geogra-
fisk spridning och med en teknisk komplexitets-
nivå som åtminstone kan antas vara resultatet 
av kulturella transmissionsprocesser och inte av 
oberoende, lokala innovationer. Den tryckteknik-
baserade pilspetstraditionen uppfyller detta krav. 
Liknande resonemang utgjorde utgångspunkten 
för den gamla kulturhistoriska skolan och har 
återigen aktualiserats i takt med att darwinis-
tiskt inspirerad forskning vunnit mark inom ar-
keologin (se t ex Boyd & Richerson 1985; Persson 
1999; Shennan 2002; Mace m fl. 2005; Richerson 
& Boyd 2005; Lipo m fl. 2006). En målsättning 
med analysen är följaktligen att förankra den i en 
aktuell kulturevolutionistisk teori.

I samband med viljan att konstruera traditio-
nernas ursprung insåg vi att vi behövde skapa 
verktyg för detta. Formella, metriska och funktio-
nella typologier är nämligen inte skapade för att 
besvara frågor som berör härkomst med potentiell 
modifikation, alltså fylogeni. Därför kom vi att ge-
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Preform/Arrowhead
A preform is shaped using 
direct percussion. Contours
are shaped as well as 
lenticular cross-section.

Arrowhead
Parallel pressure flaking is
used to obtain a regular
even finish

Arrowhead
A projectile point is  
shaped by further edging 
with pressure flaking

Blank
Bifacial thinning flake,  
already thin in itself allows
an edging approach

Blank
Thicker flake required in 
order to obtain lenticular 
cross-section

Primary Core
(Dagger preform)

Figur 1. Produktionsscheman som beskriver de två tillverkningstraditioner som nämns i texten (Darmark & Apel 
manus). Spetsen i flinta till höger kommer från Ryssgärdet (Eriksson 2003) och spetsen till vänster i kvartsit från Som-
maränge skog (Forsman & Victor 2003; Falkenström 2007) (figurbearbetning Kim Darmark). 

Figure1. Production charts illustrating two projectile point traditions discussed in text above. The projectile point 
to the right is from the Ryssgärdet site (Eriksson 2003) and the the point to the left is from the Sommaränge skog site 
(Forsman & Victor 2003; Falkenström 2007).
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nomföra tillverkningsexperiment i syfte att defi-
niera hantverkstraditionerna och skapa en inblick 
i den teknologiska syntaxen. Detta arbete presen-
teras översiktligt här och mer utförligt på annat 
håll (Darmark & Apel manus). Denna presenta-
tion avslutas med att formella och teknologiska 
kriterier formuleras som sedan ligger till grund för 
en studie av hantverkstraditionernas utbredning i 
tid och rum. I detta sammanhang refererar termen 
”fylogeni” till den genealogiska historia som en 
grupp objekt som förändras över generationer har, 
oavsett om de är organismer, manuskript, språk 
eller artefakter. Vi förutsätter med andra ord att 
sannolikheten för att de hantverkstraditioner som 
diskuteras i artikeln uppkommer lokalt, oberoen-
de av varandra är liten och att de därmed kan ha 
ett gemensamt, historisk ursprung. Därför avser vi 
att försöka kartera den rumsliga och kronologiska 
utbredningen av trycktekniken i Europa och Asien 
för att på det viset testa hypotesen. En utgångs-
punkt är att ett släktskap kan föreligga om geo-
grafisk närhet korrelerar med kronologisk närhet. 
Släktskap kan också påvisas om traditioner över-
stiger klimatologiska zoner, där miljöanpassning 
annars kunde anges som förklaringsmodell.

Ett gemensamt intresse i frågor kring kulturella 
traditioner förenar den kulturhistoriska och den 
darwinistiskt inspirerade arkeologin men det finns 
betydliga teoretiska och metodiska skillnader som 
måste belysas i samband med denna studie. Upp-
satsen avslutas därför med en diskussion där vik-
tiga teoretiska begrepp utreds och definieras. 

Metodiska utgångspunkter 

Den tekniska handlingssekvensen 
I det följande vill vi diskutera vilken typ av arkeo-
logiskt definierbara enheter som är lämpliga att 
använda vid studier av dynamiken mellan å ena 
sidan materialistiska kulturella fenomen, som 
är direkt utsatta för evolutionära processer som 
selektion och drift och å andra sidan essentiella 
kulturella fenomen som på grund av människans 
inneboende kulturella konservatism reproduceras 
i nära på oföränderligt skick genom århundraden. 

Det är inte längre försvarbart att definiera arkeo-
logiska typer med hjälp av formella eller metriska 
kriterier (Sørensen 2006a, 2006b), åtminstone 
inte om syftet med klassifikationen är att argu-
mentera för förekomsten av kulturella traditio-
ner. När det gäller arkeologiska studier av flat-
huggna spetsar har deras formella variation ofta 
tolkats i etniska eller kronologiska termer. Även 
om detta synsätt redan på 1960-talet kritiserades 
av processuella arkeologer (Binford & Binford 
1966; 1969) frodas den kulturella synen på bi-
faciala spetsar fortfarande i USA. Detta framstår 
som uppenbart vid betraktande av de senaste pu-
blicerade studierna där olika typer av spetsar an-
vänts i fylogenetiska studier i syfte att kartlägga 
deras genealogiska härstamning (se t ex Borkow-
ski 2002; Darwent & O’Brien 2006; Lipo 2006). 
I samtliga dessa fall definieras typer utifrån met-
riska/formella egenskaper. Utgångspunken är 
att spetsarnas form och måttförhållanden är re-
sultatet av en medveten stilistisk intention från 
tillverkarens sida. Det tas förgivet att spetsarnas 
utseende avspeglar tillverkningstraditioner. 

Problemen med att definiera arkeologiska ty-
per på ett sådant sätt har länge varit känt bland 
experimentella arkeologer (Bordes 1968:23; Cra-
btree 1973:10; Flenniken 1985; Kelterborn 1999). 
Den formella variationen inom en artefaktkate-
gori som flathuggna spetsar behöver nämligen 
inte nödvändigtvis vara resultatet av avsiktliga 
kulturella val. Den avspeglar snarare var spetsen 
befinner sig i sin egen livscykel. Detta illustreras 
tydligt av Flennikens kritik av användandet av 
flathuggna spetsar som kulturella markörer (Flen-
niken 1985). Flenniken tillverkade kopior av olika 
typer av flathuggna spetsar och genomförde däref-
ter användningsexperiment med pil och båge. Ef-
ter att ha använt pilspetsarna skärpte han upp de 
använda spetsarna. Skärpningen resulterar i nya 
former som enligt de formella, metriska klassifi-
kationssystemen riskerar att klassas som nya typer 
(Kelterborn 1999:63). När Darwent & O´Brien 
(2006) eller Lipo (2006) använder sig av metriska 
och formella variabler för att definiera olika typer 
av spetsar i syfte att beskriva föremålens fyloge-
netiska historia finns det alltså risk att de mönster 
som uppträder, och som tolkas i kulturella termer, 
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egentligen är en funktion av avståndet till råma-
terialkällan eller tillverkningsplatsen. Det är till 
exempel sannolikt att trasiga spetsar i högre grad 
återanvänds i trakter där naturligt råmaterial sak-
nas. Det är olyckligt att den delvis berättigade 
kritik av experimentella studier som under 1970- 
och 1980-talen framfördes av ledande processuella 
arkeologer i USA (Binford 1979; Thomas 1986; 
se även Darmark & Apel manus), nu lett till att 
arkeologer som försöker använda sig av kraftfulla 
statistiska metoder hämtade från biologin är hän-
visade till en arkeologisk taxonomi som inte ut-
vecklats sedan den kulturhistoriska arkeologins 
glansdagar och som helt enkelt inte håller måttet. 
En relevant taxonomi av en hantverkstraditions 

kulturella element bör istället formuleras utifrån 
en noggrann kartläggning av teknologins syntax, 
det vill säga de idéer, material och kroppstekniker 
som ingår i vart och ett av de produktionsstadier 
som konstituerar hantverket (Darmark & Apel 
manus). Samtliga dessa egenskaper kan på olika 
sätt vara kulturspecifika. I detta sammanhang är 
det viktigt att göra en distinktion mellan tekno-
logisk syntax och enskilda teknologiska element. 
En teknologisk syntax består av ett aggregat av 
tekniska element som är kronologiskt ordnade i 
en sekvens. Om hantverket är tillräckligt komplex 
är det sannolikt att sådana syntaxer, precis som 
grammatiken i ett språk, reproduceras vertikalt 
från förälder till barn. Den geografiska spridningen 

Figur 2. En jämförelse mellan den kulturhistoriska arkeologins betoning av sambandet mellan formella ledarte-
fakter och kulturer å ena sidan och en chaîne opératoire med dess noggranna upplösning av en teknologisk syntax som 
anses definiera traditioner eller teknokomplex, å den andra (jämför med Pelegrin 1995 & Sørensen 2006b:20ff).

Figure 2. A comparison between the traditional cultural historical approach toward the relationship between for-
mal typology and cultures on the one hand, and the chaîne opératoire approach where the technological syntax define 
cultural traditions and techno complexes (compare with Pelegrin 1995 & Sørensen 2006b:20ff).
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av enskilda tekniska element sker i mycket högre 
grad horisontellt mellan obesläktade människor, 
precis som låneorden inom ett språk. Genom att i 
arkeologiska material artikulera en sådan distink-
tion skapas alltså verktyg för att förstå kontinuitet 
och förändring över såväl tid som rum.

I slutet 1940-talet började den franske arkeo-
logen André Leroi-Gourhan utveckla ny metod 
för analysera tekniska traditioner och i början av 
1950-talet formulerade han den teoretiska grun-
den för châine opératoire-metoden (Leroi-Gourhan 
1993; Audouze 2002). Under de senaste 20 åren 
har handlingssekvensanalyser på olika typer av 
stenmaterial genomförts i stor skala och meto-
den har fått allt större genomslagskraft i den ar-
keologiska världen utanför Frankrike (t ex Sch-
langer 1990; Edmonds 1990; Bradley & Edmonds 
1993; Sinclair 1995; Dobres 1995, 1999; Dobres 
& Robb 2000; Eriksen 2000; Apel 2000 & 2001; 
Bleed 2001; Reide 2005 & 2006; Sørensen 2006a, 
2006b). De handlingssekvensanalyser som idag 
genomförs inom arkeologin är ofta noggranna 
empiriska beskrivningar av hantverkstraditioner 
som i bästa fall, i parallell till den kulturhistoriska 
skolans användande av ledartefakter, belyser kul-
turhistoriska förhållanden i förhistorien. När man 
läser Leroi-Gourhans arbeten slås man av att för 
honom utgjorde idén om studier av handlingssek-
venser ingen metod, snarare var den en del i en 
kulturteori som syftade till att förstå människans 
förhållande till materiell kultur. Leroi-Gourhans 
intresse för stenföremål var grundat på detta käll-
materials stora tidsdjup. Här fanns en möjlighet 
att kartlägga människans och teknikernas utveck-
ling i ett evolutionärt perspektiv. Insikten att tek-
nologier var den enda mänskliga kulturella syssel-
sättning som kan spåras tillbaka till de tidigaste 
perioderna och är utmärkande för mänsklighetens 
hela historia kom att prägla hela Leroi-Gourhans 
projekt (Audouze 2002:282).

En handlingssekvens är en del av ett större idé-
komplex som presenteras i figur 2. Den ingår i en 
hierarki som sträcker sig från det som Pierre Le-
monnier kallar connaissance specifiques (kulturspe-
cifik kunskap) överst i diagrammet till artefakten 
och produktionsavfallet från tillverkningen av ar-
tefakten som båda återfinns nederst i diagrammet. 

Den kulturella kunskap som ackumuleras och förs 
vidare inom den tradition där en artefakt tillver-
kas utgör de artikulerade förutsättningarna för en 
ny teknisk innovation. 

En innovation, eller för den delen tillägnandet 
av en redan känd teknologi, kan endast uppstå 
om vissa grundläggande element redan finns på 
plats. När en intention definierats – att tillverka 
ett föremål som har de rätta egenskaperna – for-
muleras ett koncept av föremålet ifråga. Det ope-
rativa schemat består av flintsmedens intentioner, 
t ex intentionen att följa ett speciellt reduktions-
mönster (Eriksen 2000) som krävs för att tillverka 
föremålet ifråga. Det operativa schemat omfattar 
alltså en teoretisk idealbild av tillverkningsproces-
sen medan den efterföljande handlingssekvensen 
beskriver hur tillverkningen och användningen av 
ett föremål går till i praktiken. Den teoretiska in-
formation som skapas under projektet förs sedan 
upp i hierarkin för att i framtiden utgöra en del av 
den ackumulerade kulturella kunskap som grup-
pen/traditionen ifråga tar med sig genom att re-
producera den genom generationerna. Det är dock 
viktigt att notera de begränsande faktorer som 
delvis ligger utanför det kulturella sammanhang 
inom vilket hantverket utförs. De återfinner vi i fi-
gurens vänstra och högra del. Till vänster hittar vi 
utomkroppsliga begränsande faktorer. Det rör sig 
om tillgången till lämpliga råmaterial, rumsliga 
begränsningar, klimatologiska begränsningar osv. 
Alla dessa faktorer påverkar huruvida ett operativt 
schema går att omsätta i praktiken eller inte. Vid 
en studie av ett visst stenhantverk måste vi alltid 
ta hänsyn till sådana faktorer. En föremålsform 
som produceras i två olika områden där kvaliteten 
och tillgången på råmaterial skiljer sig åt, kommer 
att producera föremål och produktionsavfall som 
formellt sett skiljer sig åt även om samma tillverk-
ningsstrategi använts.

Till höger hittar vi inomkroppsliga begränsning-
ar. Dessa hör framförallt samman med det faktum 
att vissa gester kräver en stor grad av förkroppsli-
gat muskelminne för att kunna utföras. Ett sådant 
förkroppsligat muskelminne (savoir-faire) kan en-
dast nås genom upprepad praktisk träning. Detta 
innebär att vi får tänka oss ytterligare en relation i 
figuren som inte är utritad. Den utgörs av förhål-
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landet mellan gruppens ackumulerade teoretiska 
kunskap, det vill säga den översta nivån, och de 
somatiska begränsningarna i figurens högra sida. 
När det gäller hantverk som kräver en hög grad 
av praktiskt handlag som måste inläras av varje 
enskild individ måste man tänka sig ett mer eller 
mindre organiserat lärlingssystem som garanterar 
att de personer som skall lära sig teknologin verk-
ligen har tid, resurser och råmaterial för att ha en 
möjlighet att förborga den praktiska kunskapen i 
kroppen. Vi kommer att återkomma till detta re-
sonemang när vi diskuterar de neuropsykologiska 
begreppen ”kunksap” och ”handlag” nedan.

En beskrivning av metoden

Inom detta forskningsfält betraktas gesten som den 
minsta gemensamma nämnare som kan kännas igen 
i arkeologiska material. Olika typer av gester som 
används vid produktionen av skilda föremålstyper 
producerar olika typer av materiella lämningar som 
i bästa fall är diagnostiska för just den kombinatio-
nen av gester, verktyg och råmaterial. Det är ingen 
slump att chaîne opératoire-metoden har fungerat 
bäst på stenhantverk. I arkeologiska sammanhang 
är oftast stenmaterialen fullständigt bevarande 
och eftersom tillverkningen av stenverktyg är en 
oåterkalleligt reduktiv process finns avtryck från 
produktionen både på produktionsavfallet och de 
färdiga föremålen (Apel 2001:24). Dessa spår går 
att upptäcka och dokumentera förutsatt att man 
använder rätt metoder och relaterar de materiella 
lämningarna på ett logiskt sätt till de gester som 
skapat dem. I detta sammanhang definieras en gest 
som en kroppsrörelse som tillsammans med verk-
tyg, råmaterial och andra gester producerar exem-
pelvis ett avslag.

Sedan Leroi-Gourhan introducerade chaîne opera-
toire-begreppet har denna typ av analyser tagit två 
vägar. Den vanligaste tillämpningen av dessa idéer 
är upprättandet av sk operativa scheman för olika 
stenteknologiska traditioner. Sådana scheman kan 
konstrueras efter att en förståelse av en teknologi 
formulerats antingen genom sammanfognings-
metoden eller genom en mental sammanfogning 
(Schild 1980, Eriksen 2000:80). Tyvärr stannar 
alltför många analyser av handlingssekvenser vid 

denna typ av empiriska, deskriptiva scheman för 
hur föremål tillkommer används och deponeras.

Vi ska nu gå vidare och speciellt ägna oss åt den 
andra väg som chaîne opératoire-analyserna tagit. 
Det vill säga den väg där de kognitiva aspekterna 
används som underlag för sociala, historiska och 
evolutionära tolkningar. Vi tar utgångspunkt i Jac-
ques Pelegrins beskrivning av tillvägagångssättet 
(Pelegrin 1990, Eriksen 2000, Apel 2001) och ger 
oss in i en resonerande diskussion kring den aspekt 
som de stenstudier som genomförts inom ramen 
för den processuella arkeologin har undvikit.

En chaîne opératoire-analys börjar med en djup-
lodande ”läsning” av arkeologiska data. Lägg nu 
märke till de skillnader som finns i detta tillväga-
gångssätt och det som präglar rena analyser av det 
operativa schemat som diskuterades ovan. Vid en 
sådan närläsning identifieras råmaterial, teknik 
och metoder. Detta grundarbete kan utföras med 
hjälp av information från experiment eller genom 
sammanfogningsmetoden (Pelegrin 1990:116). 
För att det ska finnas en möjlighet att upprätta 
en kronologiskt korrekt uppdelning av de hand-
lingar och mentala processer som används under 
tillverkningen av ett stenföremål krävs definitio-
ner som kan användas på förhistoriska material. 
Detta innebär att experimentella studier och sam-
manfogningsstudier måste utmynna i definitioner 
av föremålen och produktionsavfallet från de olika 
stadierna i tillverkningsprocessen, det vill säga 
dessa definitioner måste korrespondera med en 
slutlig produkt eller i en serie avslag och fragment 
som kan åtskiljas från andra typer av avslag (Ge-
neste 1989:443, Sellet 1993:108). 

Eftersom det är sällsynt att en fullständig re-
duktionssekvens från en tillverkningsprocess med 
hjälp av sammanfogningsstudier kan definieras i 
arkeologiska kontexter kan dagens flintknackare 
sällan genomföra sanna repliker av reduktions-
sekvenser. De okända stadier i tillverkningen som 
finns får då simuleras av den experimentelle flint-
knackaren och avfallet från denna simulering får 
sedan definieras av arkeologen. Med dessa defini-
tioner till hjälp kan arkeologen sedan återvända 
till kontexten och konfrontera det arkeologiska 
materialet för att se om de nya definitionerna 
överensstämmer med det förhistoriska materialet. 
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På så sätt kan man betrakta arbetet med att identi-
fiera tekniker och metoder i förhistoriska material 
som ett hermenuetiskt arbete, där arkeologen och 
flintknackaren växelverkar (Apel 2001:26).

Kunskap och handlag 

De psykologiska faktorer som är involverade i ut-
förandet av varje enskild gest kan analyseras efter 
att den inledande närläsningen har avslutats och 
de gester som krävs för att genomföra de olika 
produktionsstadierna har definierats i det arkeo-
logiska materialet. Connaissance (kunskap) och 
savoir-faire (handlag) har stor betydelse i detta 
sammanhang: (Pelegrin 1990:118). Begreppen 
kan jämföras med två olika minnesfunktioner 
som definierats av psykologin som icke-deklara-
tivt minne eller procedurminne och deklarativt 
minne (se Squire 1986) eller med en än större 
noggrannhet som den semantiska delen av det 
deklarativa minnet och procedurminnesdelen av 
det ickedeklarativa minnet (Nilsson 2004:22 f).

Kunskap och handlag är alltså involverade i 
alla praktiska handlingar som människor ut-
för men deras relativa andel varierar med olika 
typer av gester. Kunskap är deklarativt (Pele-
grin 1990:118) och kan spridas mellan männis-
kor (från lärare till elev, förälder till barn etc), 
muntligen, genom tecken och texter eller genom 
observation. Kunskap går alltså att kommuni-
cera till andra. Det förhåller sig annorlunda med 
handlag. Detta är en icke-deklarativ minnesfunk-
tion som har sitt ursprung i praktisk erfarenhet. 
Denna typ av procedurminne tar sig uttryck i 
utförandet av väl inlärd motorik. Enligt psyko-
logerna rör det sig om ett automatiskt minne 
som inte kräver erinring utan fungerar automa-
tiskt när det väl etablerats i kroppen (Nilsson 
2004:23). Handlag inlärs alltså intuitivt genom 
att gester och kroppsrörelser etableras i kroppen 
genom repetition och inövning (Apel 2001:28).

Praktiskt handlag kan alltså inte kommuniceras 
och kan bara erhållas genom praktik. Detta får na-
turligtvis implikationer för vår förståelse av tekni-
ker som bygger på hantverksskicklighet. En teknik 
som innehåller gester som kräver en relativt låg 
grad av praktiskt handlag kan på kort tid spridas 

över stora områden genom kommunikation eller 
imitation. Å andra sidan kommer tekniker vars 
gester kräver en högre grad av praktiskt handlag 
att begränsas till områden och omständigheter där 
råmaterial och den tid som krävs för att anamma 
hantverket är tillgängligt (Apel 2001:29).

Den geografiska distributionen av ett hantverk 
beror i första hand på om olika grupper av män-
niskor väljer att inkorporera den i sina liv, men 
oberoende av den fria viljan är utbredningen av 
ett hantverk beroende av åtminstone tre faktorer 
som är knutna till varandra: handlag, kunskap 
och råmaterialtillgång. Individer eller grupper 
kan kontrollera alla dessa faktorer. Tillägnandet 
av ett nytt hantverk eller en ny teknik är alltså 
endast öppen för dem som svarar upp till dessa 
förväntningar. Teoretisk kunskap kan kontrol-
leras genom att hemlighålla de handlingsrecept 
som krävs för att utföra hantverket. Ett sätt att 
åstadkomma detta kan vara att omgärda tillverk-
ningsstadier som kräver en låg andel handlag 
med sekretess och esoteriska regler för att på så 
sätt skydda handlingsreceptet från att kopieras 
av andra (Apel 2001, Apel 2006). Det handlag 
som behövs för att utföra olika gester och stadier 
kan kontrolleras genom att införa en begränsad 
tillgång till de lärlingssystem där hantverket re-
produceras. Det är t ex mycket vanligt att tradi-
tionella hantverk reproduceras i rakt nedstigan-
de led inom familjegrupper (se t ex Brown 1995; 
Stout 2002; Shennan 2000) och detta kan be-
traktas som försök att hålla vissa hantverk inom 
vissa exklusiva segment i samhället (Apel 2001; 
Apel 2006). Råmaterial kan kontrolleras genom 
att på olika sätt monopolisera dess källa (Apel 
2001; Stout 2002).

Det är alltså möjligt att genom att upprätta 
operativa scheman och klassificera de gester som 
krävs för att utföra olika produktionsstadier en-
ligt en neuropsykologisk terminologi erhålla ett 
robust underlag för tolkningar av förhistoriska 
sociala situationer. Detta kräver dock studier som 
innefattar en närläsning och noggrann klassifika-
tion av det arkeologiska materialet kombinerat 
med sammanfogningsstudier eller experiment.
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Tillverkningsexperimenten 
Sommaren 2005 genomförde vi ett antal experi-
ment i syfte att göra en distinktion mellan tryck- 
och slagteknik både i produktionsavfall från spet-
stillverkning och genom formen på de negativa 
avspaltningsärr som finns på färdiga spetsar. Må-
let med experimenten var att balansera den erfar-
enhetsmässiga kunskap om pilspetstillverkning-
ens operativa schema som uppstår inom praktiken 
med ett formellt sätt att diagnosticera tryckteknik 
både i produktionsavfall och i färdiga spetsar. Des-
sa experiment har presenterats utförligare annor-
städes (Apel m fl 2005; Darmark & Apel manus). 
I detta sammanhang nöjer vi oss med att visa att 
vi genom multivariat statistik (korrespondensana-
lys) på ett oberoende sätt lyckats teknikbestämma 

ca 50 % av avslagen från tillverkningen utifrån föl-
jande fem indexerade variabler (fig. 3).

• Plattformens bredd/(längd/bredd)
• Avslagets längd/avslagets bredd
• Avslagets vikt/(längd/bredd)
• Plattformens bredd/plattformens tjocklek
• Plattformens tjocklek/slagbulans tjocklek

Av dessa tycks plattformens bredd, avslagets vikt 
samt plattformens tjocklek/slagbulans tjocklek vara 
de variabler som bäst särskiljer de två teknikerna åt.

Experimenten har också, på ett mer intuitivt 
sätt, gett oss en förståelse för hur tekniken skulle 
yttra sig på färdiga spetsar, något som borde forma-
liseras ytterligare framöver. För att kunna följa de 

Figur 3. Fördelning av tryckta avslag (blå stjärnor) och slagna avslag (röda punkter) i ett multivariat rum (Från 
Darmark & Apel manus).

Figure 3. The distribution of pressure flakes (blue stars) and percussion flakes (red dots) in a multivariate space 
(From Darmark & Apel manuscript). 
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tryckta pilspetsarnas, och därigenom även spjutkas-
tarens och pilbågens, genealogi har vi valt att stu-
dera de arkeologiska spåren av en kombination av 
en teknik, trycktekniken så som den utförs med en 
tryckstock, och en metod, flathuggningsmetoden, 
vars syfte är att förtunna och forma pilspetsämnen. 
Enligt vår mening utgör spåren efter denna kom-
bination ett bättre verktyg för att spåra besläktade 
hantverkstraditioner i tid och rum än de olika for-
mer av formella, funktionella eller metriska typer 
som vanligen används i denna typ av studier.

Flathuggning genom tryck
teknik. Arkeologiska data 

Hantverkstraditionens 
utbredning i rummet 

Vid de arkeologiska undersökningarna längs den 
nya dragningen av E4:an i norra Uppland påträf-
fades flathuggna pilspetsar i flinta, eller flintlika ma-
terial, på flera lokaler (Apel m fl 2005). Under den 
senare delen av senneolitikum och tidig bronsålder 
möttes två hantverkstraditioner i norra Uppland 
(fig. 4). Norr om Dalälven och kring Siljan tillver-
kades flathuggna pilspetsar i lokala plastiska råma-
terial (Welinder 1994) med en metod som efter en 
preliminär bedömning tycks omfatta både direkt 
slagteknik och tryckteknik (fig. 1). Söder om Daläl-
ven tillverkades liknande spetsar i sydskandinavisk 
flinta. Dessa spetsar har tillverkats på ett enklare 
sätt som endast omfattat tryckteknik (fig. 1). På lo-
kalen Sommaränge skog möttes dessa två traditio-
ner. Här hittades tillverkningsrester och en färdig 
pilspets i röd kvartsit som tillverkats inom den nor-
ra traditionen och produktionsrester efter tillverk-
ning av pilspetsar i syskandinavisk flinta där spetsar 
tillverkats inom den södra traditionen. En tredje 
hantverkstradition finns samtidigt i södra Skandi-
navien (fig. 4). Här tillverkas spetsar i flinta med 
heltäckande negativa avslagsärr, något som antyder 
att ämnet ursprungligen varit relativt tjockt och att 
även slagteknik ingått i flintsmedernas repertoar.

Syftet med den följande genomgången av tryck-
teknikens (och de yttryckta pilspetsarnas) geo-

grafiska och kronologiska utbredning är att få ett 
empiriskt underlag till en diskussion kring tryck-
teknikens fylogeni, det vill säga om de mönster 
som uppträder är möjliga att tolka som avspeg-
lande gemensamt ursprung eller om de istället bör 
tolkas som lokala innovationer. I detta samman-
hang har vi varit tvungna att begränsa oss till litte-
raturstudier. Vi har inte haft möjlighet vare sig att 
studera själva spetsarna eller produktionsavfallet 
från dem med hjälp av det klassifikationssystem 
som utarbetades inom ramen för de produktions-
experiment som utfördes (se Apel m fl 2005; Dar-
mark & Apel manus). Det är vår förhoppning att 
vi inom ramen för ett framtida forskningsprojekt 
ska få möjligheten att göra detta. Denna begräns-
ning har fått till följd att vi i denna studie varit 
tvungna att igenkänna tryckteknik på foton och 
avritningar. Vi har i största möjliga mån utgått 
ifrån de erfarenheter som vi fått dels vid produk-
tionsexperimenten, dels genom vårt arbete med 
arkeologiska material från Mellansverige inom 
E4-projektet och andra större projekt (se Apel 
2001:218 och där anförd litteratur).

Flathuggning med tryckteknik: den 
första horisonten (21 000-9000 f Kr) 
De tidigaste kända exemplen på flathuggning 
med tryckteknik uppträder inom Solutreentra-
ditionen i västra Europa under perioden 23 till 
17 årtusendet f Kr (Smith 1966; Bordes 1968; 
Pelegrin 2006, Tiffagom 2006; Callahan manus 
a). Inom Solutreentraditionen används tryck-
teknik framförallt vid tillverkningen av mindre 
spetsar (Aubry m fl 2003) men även vid den 
slutliga retuscheringen av större lagerbladsfor-
made spetsar. Trycktekniken på dessa material 
har framförallt igenkänts genom de regelbunda 
negativa avspaltningsärr som finns på de färdiga 
spetsarna även om Callahan (manus a) efterlyst 
detaljerade analyser av produktionsrester på lo-
kaler, som t ex Laugerie-Haute i Dordogne, där 
hundratals lagerbladsspetsar från olika stadier 
av reduktionsprocessen hittats. Sådana analyser, 
som även inkluderar refitting har under senare år 
genomförts på material från Les Maitreaux, en 
lokal i Bossay-sur-Claise, Frankrike (Aubry m fl 
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2003). Vid bruksspårsanalyser av mindre, tryckta 
skulderspetsar från olika Solutreenlokaler har 
striationer dokumenterats som sedan replikerats 
genom experiment med spjutkastare (Geneste & 
Plisson 1990) och på lokalen Le Combe Sauniére 
har en spjutkastare tillvaratagits (Cattelain 1989; 
Sinclair 1995). De mindre tryckretuscherade spet-
sarna har alltså förmodligen suttit i spjutskaft och 
använts tillsammans med spjutkastare.

Det är sannolikt att tryckteknikens ursprung 
står att finna i övergångsfasen mellan Aurigna-
cien och Solutreen och kanske finns ursprunget 
att finna i Afrika så tidigt som under den senare 
delen av Mellanpaleolitikum (Tixier 2006, Sores-
si 2006). Initialt tillverkas mindre lagerbladsfor-
made spetsar av spån med en tät och symmetrisk 
retusch endast på den dorsala sidan (fig. 5a). Grad-
vis förlängs retuscherna för att så småningom bli 
yttäckande och appliceras på både spånens dor-
sala och ventrala sida (Bordes 1968:158, se även 
Chabas 1874: Plansch IV, 1 & Callahan manus a). 
Trycktekniken med värmebehandling, i syfte att 

förbättra råmaterialets avspaltningsegenskaper, 
är sedan fullt utvecklad under den senare delen 
av Solutreen. Det är endast vissa typer av råma-
terial, det vill säga sådana som är av sämre kvali-
tet och därmed svårare att avspalta, som värme-
behandlas. Värmebehandling är därför vanligare 
på Iberiska halvön, där kvartsit ofta används, 
än i Frankrike där råmaterialet utgörs av flinta 
(Zilhão 1997; Tiffagom 1998; Aubry m fl 2003). 
Analyser av omfattande material från produk-
tionsplatser, bl a Les Maitreaux, har visat att de 
stora lagerbladsspetsarna tillverkades i stort sett 
uteslutande med direkt teknik utförd med hjort-
hornshammare och noggrant isolerade plattfor-
mar, något som förövrigt utifrån tillverkningsex-
periment framfördes redan i början av 1980-talet 
(Pelegrin 1981) och som nu alltså bekräftats efter 
analyser av arkeologiska material. När det gäller 
produktionen av mindre bifacialer, såsom tång-
espetsar, skulderspetsar och spetsar med konkav 
bas (fig. 5b-d), omfattar produktionssekvensen 
såväl slagteknik som tryckteknik.

Figur 4. Den geografiska utbred-
ningen av de tre hantverkstraditioner 
som producerat pilspetsar i Fennos-
kandia. 

Figure 4. The geographical distri-
bution of the three bifacial arrowhead 
traditions in Fennoscandia.
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Flathuggningstekniken tycks försvinna från Euro-
pa ca 16 000 f Kr. Något senare etableras en snarlik 
bifacial teknik med värmebehandling inom Clo-
vistraditionen i Amerika. Trycktekniken reprodu-
ceras sedan på den amerikanska kontinenten, med 
smärre formella förändringar, ända fram till me-
talltid. En av de sista personerna som praktiserade 
detta hantverk för sin överlevnad var Yahiindian-
en Ishi som överlämnade sig till de amerikanska 
myndigheterna 1911 som den sista överlevande i 
sin stam (fig. 6). 

De uppenbara tekniska likheterna mellan de 
sena Solutreen-spetsarna och de tidiga ameri-
kanska paleoindianspetsarna, och det faktum 
att ett liknande hantverk inte är känt vare sig i 
övriga delar av Europa eller i Asien, har lett till 
att man nyligen diskuterat om Solutreen är di-
rekt besläktad med Clovis. Det har t ex föreslagits 
att människor kan ha rört sig från Europa till den 
amerikanska kontinenten på ett istäcke som kan 
ha täckt delar av norra Atlanten under den förra 
istidens maximum (Stanford & Bradley 2002). 

Kritiker av Solutreen-hypotesen har dock bland 
annat framhållit att det föreligger ett mångtusen-
årigt glapp mellan 14C-dateringarna från Solut-
reen i Europa och Clovis i USA (Straus 2000). I 
samband med denna debatt vill vi framhålla att en 
snabb och geografiskt sett omfattande spridning 
av kulturella fenomen är att förvänta i situationer 
då befolkningstätheten är så låg att de ca 100-150 
personer som varje människa är närmare bekant 
med är utspridda på stora områden. Även om det 
alltså finns stora likheter mellan stenhantverken i 
Europa och på den amerikanska kontinenten kan 
man inte utesluta att de teknologiska impulser-
na gått via Asien. Det har också påpekats att en 
snabb spridning, vars riktning följaktligen är svår 
att urskilja utifrån 14C-dateringar, i kombination 
med en rörelse mot rikare miljöer som i sin tur le-
der till större ansamlingar arkeologiska material, 
kan resultera i att ursprungsområdet för diffu-
sion inte går att avgöra arkeologiskt (Hazlewood 
& Steele 2004:677f). Det finns bl a tecken på 
flathuggning med tryckretuschering under sent 

Figur 5. A) Spån med retusch på den dorsala sidan från Aurignacian fasen (Caminadegrottan, Sarlat 
i Dordogne, Frankrike). B) Bifacial tångespets och C)Skulderspets från sen Solutreen (Parpallo, Spa-
nien) och D) spets med konkav bas från sen Solutreen. (Från Bordes 1968, fig 56 & 57).

Figure 5. A) Blade with retouch on the dorsal surface from the Aurignacian phase (Caminade cave, Sarlat in 
Dorgogne, France). B) Bifacial tanged point and C) A Shouldered point from Late Solutreen (Parpallo, Spain), and 
D) Point with concave base from late Solutreen (From Bordes 1968, figs 56 & 57).

A B DC
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pleistocen i Kina i samband med en övergång till 
spånteknologi (Gao & Norton 2002: 406f) vil-
ket antyder att åtminstone vissa av de teknolo-
giska landvinningar som gjordes inom Solutreen 
även återfinns i östra Asien. Möjligen är det alltså 
ännu för tidigt att avslå ett sådant scenario även 
om källäget, beroende på politiska orsaker, för-
bättrats radikalt under de senaste 15 åren.

En viktig iakttagelse när det gäller den flathugg-
ningsteknik som praktiserades under Solutreen är 
att den teknologiska syntaxen är nära nog identisk 
över stora områden, t ex mellan centrala Frankrike 
och den södra Iberiska halvön (Aubry m fl 2003; 
Tiffagom 2006) trots att det även föreligger vissa 
formella skillnader (Sinclair 1995:52 f). Samtidigt 
har paleoklimatiska modeller indikerat stora kli-
matologiska skillnader områdena emellan (Zilhão 
1997; Aubry m fl 2003) som påverkat faunasam-
mansättningen (Bayle 2000; Aubry m fl 2003). Ett 
exempel på detta är att de osteologiska materialen 
på de franska lokalerna domineras av ben från ren 
(White 1985:135) medan jakten i Spanien varit 
inriktad på kronhjort (Straus 1983:146). De stora 
tekniska likheterna över stora områden förklaras 
alltså inte av anpassning till liknande miljömässiga 
förhållanden utan kan istället avspegla kulturella 
konventioner (Aubry m fl 2003). I motsats till den 
stenteknologiska utvecklingen under Paleolitikum 
pekar dessa mönster på att principen för den repe-

titiva essentialismen (se nedan) i högre grad styrt 
reproduktionen av stentekniker under slutet av den 
senaste istiden. Detta är ju också vad vi förväntat 
eftersom ett axiom i denna studie är tanken att yt-
trycktekniken just reproduceras på ett sådant sätt. 
I linje med dessa resonemang har det framförts att 
mycket tyder på att de tillverkningsmetoder som 
använts under Solutreen, i likhet med de paleolitis-
ka grottmålningarna från samma tid, haft en sym-
bolisk betydelse och att redskapen alltså inte enbart 
haft praktiska funktioner (Sinclair 1995:60).

Flathuggning med tryckteknik finns alltså inte i 
Europa (och främre Asien) under de sista 7000 åren 
av den första fasen. Under den perioden finns den 
endast representerad på den amerikanska kontinen-
ten och i östra Asien. I Europa är ett spånhantverk 
förhärskande under den senaste istidens sista fas.

Flathuggning med tryckteknik: den 
andra horisonten (9000-7000 f Kr) 
Från det sjuttonde till det nionde årtuseendet f Kr 
känner vi inte till någon bifacial tryckteknik i Eu-
ropa. Under det nionde årtusendet reintroduceras 
den dock. Detta sker så gott som samtidigt inom 
tre områden (se fig. 7). Inom den preboreala (8300-
7000 f Kr) Kundakulturen förekommer ett tidigt 
skede av användandet av tryckteknik. Vid boplatsen 
Pulli i Estland har pilspetsar hittats som produce-
rats med utgångspunkt från tryckta spån, vars dis-
taldel har retuscherats bort med vad som torde vara 
en tryckstock. Även tången har bearbetats (Jaanits 
m fl 1982:31). Pulli har tre dateringar till perioden 
9300-8600 f Kr (Kriiska 2001). Enstaka fynd av fö-
remål ur samma tradition förekommer även på den 
sydfinska fyndplatsen Ristola. Både de finska och de 
estniska exemplaren är tillverkade i en flinta av syd-
lig typ (Edgren & Törnblom 1993:29f). Kundakul-
turen har sitt huvudområde i de nuvarande baltiska 
staterna, nordöstra Polen och Vitryssland. Partiell 
ytretuschering av tryckta spån är intimt förknippad 
med Kundas materiella kultur (Ostraukas 2000). 
Kundakulturen hävdas emigrera österut under slu-
tet av preboreal period och forma den s k Veret’e-
gruppen (Ostraukas 2000; Osjibkina 2000). I Ka-
relen finns tekniken runt ca 6000 f Kr (Kol’tsov 
1989:29f) och i trakten runt Moskva med dateringar 

Figur 6. Ishi tillverkar en pilspets med tryckteknik 
(från Kroeber 1963). 

Figure 6. Ishi making a bifacial projectile point with 
pressure technique (from Kroeber 1963)
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till ca 8000 f Kr. I en mosse i detta område har även 
en tryckstock av ben påträffats (Zhilin 1999:303). 
Dock påträffas det längre österut, i den ryska repu-
bliken Komi strax väster om Ural, spetsar som är i 
princip identiska med spetsarna inom Kundakultu-
ren och med samtida dateringar (Volokitin 2005). 
Längs floden Vytjegda i samma region har ett antal 
subneolitiska platser undersökts, tillhörande den s 
k Tjernoborskaja-gruppen. Dateringsmässigt ligger 
dessa inom intervallet 5700-5200 f Kr. Till den ma-
teriella kulturen på dessa platser hör långsmala pil-
spetsar tillverkade från spån, retuscherade yttäckan-
de på dorsalsidan och partiellt på ventralsidan. Mer 
mandelformade spetsar (tillverkade från avslag?) 
förekommer också (Volokitin & Karmanov 2004). 
Tekniken finns även företrädd öster om Uralber-
gen, på Tajmirhalvön, även om dateringarna ligger 
senare, runt 5000 f Kr (Kol’tsov 1989:192). Något 
tidigare dateringar av trycktekniken finns längre 
österut. Vid Maltan, nära Kamtjatka, påträffas min-
dre, mandelformade spetsar (egentligen mer likt fas 
3-material, se nedan) med tryckretusch daterade till 
ca 6300 f Kr (Kol’tsov 1989:194). Vid Imtjin I och 
Takoe II på ön Sachalin, mellan Japan och Ryssland, 
ses den rika förekomsten av flatretuscherade före-
mål som anmärkningsvärd. Industrin baserar sig på 
spån, men pilspetsarna är bredare och mer mandel/
lövformade än spånspetsar vanligtvis är. Dessvärre 
finns inga dateringar av fynden (Kol’tsov 1989:186). 
Möjligen skulle de kunna vara samtida med de spet-
sar som påträffades i grottboplatsen Tjertovyj Vo-
rota (Djävulsporten) nordost om Vladivostok. Här 
hittades överraskande fynd av ”spetsar gjorda på 
raka spån”, så kallade spetsar av Daurskij-typ (Kuz-
netsov 2002:21f). Av fyndteckningarna att döma rör 
det sig om tryckretuschering av spetspartiet. Utöver 
dessa spetsar förekommer även bifaciala lövformade 
spetsar och spetsar med triangulär bas. Daterings-
mässigt är det svårt att avgöra vilka fynd som hör 
till vilken fas, det förekommer bronsålder och neoli-
tikum inom lokalen. De tidigaste dateringarna är ca 
6700-6400 f Kr, men det finns även en fas ca 1000 
år senare, kring 5700 f Kr

Långa prismatiska spån används även inom 
den nordkinesiska Fuhe-kulturen, mellan 4000-
3000 f Kr Dessa har tryckretuscherats partiellt 
till spetsar. Slipning av dem förekommer också 

(Da-shun 1995:51f). Det tycks finnas ett glapp i 
användandet av tryckteknik mellan övre paleoli-
tikum (Gao & Norton 2002) och denna spånpil-
spetstillverkning, även om bifacialt slagna spet-
sar påträffas under den mesolitiska fasen i det 
Nordkinesiska området (Chi 1999). 

För att återgå till Kundaspetsarna så tillverkas 
de enligt ett handlingsmönster som är snarlikt det 
som upprepas inom den betydligt senare gropke-
ramiska traditionen i Skandinavien. Per Perssons 
studier av spån- och tvärpilspetsar visar att spån-
pilspetsarna ersätter tvärpilspetsarna abrupt redan 
under tidigneolitikum (Edenmo m fl 1997:161; 
Kihlstedt m fl 1997:104; Persson 1991), vilket 
skulle innebära att de börjar tillverkas då Kunda-
traditionen redan varit försvunnen i tusentals år. 
Det finns dock enstaka tecken på att spetsar av 
denna typ tillverkats i Skandinavien redan under 
mesolitikum. Enligt opublicerade uppgifter har ett 
fynd framkommit i Nennesmo, Småland. I figur 8 
visas ett spetsfragment påträffat i en kontext date-
rad till 7880±70 BP (Guinard muntligen). Fynd av 
spetsar i samma tradition har också hittats i norra 
Finland (Rankama & Kankaanpää 2005).

I Anatolien och Levanten börjar pilspetsar till-
verkas enligt ett liknande handlingsschema, uni-
facial tryckretuschering av spån, vid övergången 
mellan Pre Pottery Neolithic A (PPNA) och Pre 
Pottery Neolithic B (PPNB), alltså ungefär sam-
tidigt med de ovannämnda Kundaspetsarna. Pe-
rioden karaktäriseras av användandet av tvåpoliga 
spånkärnor, introducerandet av värmebehandling 
och en omfattande produktion av tryckretusche-
rade projektilspetsar, av Byblos- eller Amuqtyp 
(Bar-Yosef 1981:562f). Obsidianförekomsterna 
i centrala Turkiet börjar exploateras för produk-
tion av långa spetsiga spån som får vid spridning 
inom främre Asien (Balkan-Atlı m fl 1999:142; 
Özdoğan, M 1999b:229). Att döma av de anato-
liska materialen tycks det finnas ett kronologiskt 
förlopp från Byblosspetsar, där spån från tvåpo-
liga kärnor tryckretuscherats partiellt kring tånge 
och bas t ex vid Çayönü och Cafer Höyük (Cauvin 
m fl 1999; Özdoğan 1999:47), till Amuqspetsar, 
där tryckretuscheringen täcker en större yta, men 
bifacial bearbetning inte har slagit igenom utan 
spånen bearbetas unifacialt (Özbaşaran 1999). 
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Särskilt spetsarna av Byblostyp är hantverks- och 
idémässigt mycket snarlika de tidigare nämnda 
baltiska/ryska spetsarna, i det att de producerats 
från spån som sedan tryckretuscheras partiellt. 
Den morfologiska olikheten mellan spetsarna, il-
lustrerad i figur 9, beror på skillnaderna i den bak-
omliggande spånteknologin (tvåpoliga kontra en-
poliga kärnor, avspaltning med slagteknik kontra 
tryckteknik), samt med placeringen av retuscher. 
Det är heller inte klart i vilken utsträckning vär-
mebehandling använts inom Kundakulturen. 

Vid Çatalhöyük utgör produktionen av projektil-
spetsar ett av de mest karaktäristiska dragen i sten-
industrin. Här tycks utgångspunkten för produk-
tionen vara regelbundna prismatiska spån, tryckta 
från enpoliga kärnor med facetterad plattform. 
Retuscheringen av spetsarna är vanligtvis bifacial, 
eller en kombination av yttäckande långa retuscher 

på ena sidan och korta på den andra. Spån blir kraf-
tigt dominerande i avslagsmaterialet från och med 
nivå VI, ca 6500-6300 f Kr (Cessford 2001), före 
detta är avslag vanligare (Conolly manus). 

Denna industri är sedan utmärkande för den för-
sta delen av det keramiska neolitikum, men tycks 
sedan försvinna. Under den sena keramiska fasen 
saknas pilspetsar över hela det anatoliska området, 
från Balkan till sydöst. Även den främre orienta-
liska kulturkretsen i syd tycks bevittna en nedgång 
i utnyttjandet av tryckteknik till retuschering av 
spetsar. Vid den senneolitiska lokalen Tell Sabi 
Abyad (5900-5000 f Kr) i norra Syrien är tekniken 
dåligt representerad. I nivåerna 6-4 (5200-5100 f 
Kr) förekommer istället unifacial/bifacial tryck-
retuschering vid tillverkning av dels tvärpilar, 
dels små tångeförsedda, s k Ubaid/Haparsaspet-
sar (Copeland 1996). Pilspetstraditionen är inte 

?

? ?

Figur 7. Karta över östra Eurasien med ett urval daterade fynd av projektilspetsar som tillverkats genom en kombi-
nation av spåntillverkning och tryckretuschering. Dateringarna angivna som CalBC.

Figure 7. Map over the eastern parts of Eurasia with selected projectile points made with a combination of blade 
technology and pressure flaking. Dates are given as CalBC.
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heller en del av det neolitiska paket som vandrar 
upp genom Balkan, Fikirtepe-kulturen med start 
runt 6000 f.Kr (Özdoğan, M 1999a:212) och före-
kommer heller inte inom den linjebandkeramiska 
traditionen (Gronenborn 1999:169f). Inte heller 
i Grekland där de första europeiska jordbrukssam-
hällena uppstår (Runnels 2004), tycks den tidig-
neolitiska stenindustrin längre bygga på tryckre-
tuschering (Wijnen manus). 

Den andra horisonten,  
sammanfattning
Den andra fasen av användandet av tryckteknik eta-
bleras under det nionde årtusendet f Kr i två skilda 
regioner, dels i Baltikum/norra Ryssland inom 
Kunda-/Kama-traditionerna, dels vid övergången 
till PPNB i Levanten/Anatolien. Handlingsrecep-

tet utgörs av partiell och unifacial tryckretusche-
ring av spån till spetsar. Särskilt den lokala utveck-
lingen av hantverket i främre Orienten påminner 
mycket om den utveckling som skett tidigare, un-
der Solutreen, där en unifacial retuschering går via 
mer yttäckande parallellhuggning till bifacialer.

På vilket sätt Kunda/Kama och PPNB-tradi-
tionerna relaterar sig till varandra är i nuläget 
oklart. Produktionen av tryckta spån har hävdats 
utgöra ett ”naturligt utvecklingssteg” i flinthant-
verket och sålunda skulle Kunda ha utvecklats 
ur de föregående lokala swideriska grupperna 
(Zalizniak 1989). Det faktum att det går att på-
visa kronologiskt samtida och snarlika tekniska 
förändringar (om ej identiska) inom det begyn-
nande jordbrukssamhället i Främre Orienten, gör 
att det känns osannolikt att de två traditionerna 
inte skulle vara besläktade. Mesolitikum i Svar-

??

?

Figur 8. Karta över Eurasien med ett urval daterade fynd av projektilspetsar som tillverkats genom en kombination 
av avslagsteknologi och tryckretuschering. Dateringarna angivna som CalBC.

Figure 8. Map over eastern Eurasia with selected and dated projectile points that have been produced by a combi-
nation of flake and pressure flaking. Dates given as CalBC.
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tahavsregionen och Centralasien uppvisar spetsar 
tillverkade av retuscherade spån och det skulle 
kunna tänkas utgöra den ”felande länken” mel-
lan regionerna (Kol’tsov 1989:106ff, 149ff). Det 
inom denna uppsats ihopsamlade data är dock så 
sparsamt att frågan måste lämnas öppen. 

Tryckretuscheringen av spån förekommer i ett 
senare stadium i Östra Eurasien, bl.a. inom de 
sena neolitiska stadierna i norra Kina, men även 
tidigare inom de sibiriska jägar-samlarkontexter-
na. Även i Skandinavien förekommer sena date-
ringar av tekniken där den plockas upp inom den 
gropkeramiska traditionen. 

Möjligen kan uppkomsten av de tryckta spet-
sarna runt övergången till den boreala fasen 
förstås som en del i en teknisk förändring där 
pilbågen utgör en viktig del. Det är viktigt att 

komma ihåg att den flathuggna spetsen endast 
utgör en del av ett större system som även om-
fattar skaft, styrfjädrar etc, dvs pilbågen med 
alla dess komponenter (se Kelterborn 1999). De 
flathuggna pilspetsarna har dock en stor fördel i 
jämförelse med de övriga råmaterial som ingår i 
pilbågsteknologin – både produktionsavfall och 
spets bevaras i nära på oförändrat skick till våra 
dagar medan systemets övriga komponenter ofta 
bryts ner då de består av organiska material. Ti-
digt användande av pilbåge finns dokumenterat 
t ex vid Stellmoor nära Hamburg, ca 10.000 f Kr. 
Den äldsta påträffade pilbågen är Holmgårdbå-
gen, daterad till 7000-7500 f Kr (Høj 1999:16; 
Callahan manus b). Parallellt med dessa senpa-
leolitiska och tidigmesolitiska fynd finns även 
pilbågar under PPNA i Levanten.

Figur 9. Exempel på pilspetsar 
som tillverkats genom tryckretusche-
ring med utgångspunkt från spån. 
Spets från Cafer Höyük (Cauvin et 
al 1999, fig 22.6), spets från Tjer-
tovyj Vorota-grottan (Kuznetsov 
2002:23), spets från Fuhegoumen i 
Nordöstra Kina (Da-Shun 1995), 
Kundaspets från Litauen (Ostrau-
kas 2000: 173), gropkeramisk spets 
från Östergötland (Montelius 1994: 
33), spets från Veret’e 1 (Osjibkina 
2000:151).

Figure 9. Examples of projectile 
points that have been made by a 
combination of blade technology 
and pressure flaking. Point from 
Cafer Höyük (Cauvin et al 1999, fig 
22.6), point from Tjertovyj Vorota-
grottan (Kuznetsov 2002:23), point 
from Fuhegoumen i Nordöstra Kina 
(Da-Shun 1995), Kunda point from 
Lithuania (Ostraukas 2000: 173), 
Pitted Ware from fron Östergöt-
land, Sweden (Montelius 1994: 
33), point from Veret’e 1 (Osjibkina 
2000:151).

Cafer Höyük, Turkiet Chertovy Vorota, Östra Ryssland

Ringuvenai, Litauen Östergötland, Sverige Veret’e 1, Västra Ryssland

Fuhegoumen, Nordöstra Kina
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Flathuggning med tryckteknik: den 
tredje horisonten (6000-1000 f Kr) 

De tidigaste dateringarna för tryckteknikens tredje 
horisont finns i Levanten. Här uppträder vid över-
gången mellan det sjätte och femte årtusendet f Kr 
trycktekniken i samband med retuscheringen av 
stora spån till unifaciala och bifaciala spetser. Pro-
duktionen av de stora Byblos- och Amuqspetsarna 
lever in en bit i det keramiska neolitikum. Under 
sjätte årtusendet sker en konceptuell uppdelning av 
flinthantverket. Större spån används främst inom 
jordbruksverksamhet som skörderedskap (Rosen 
1997) eller vid tröskning, som delar i sammansatta 
tröskslädar (Anderson m fl i tryck; se även Knutsson 
i denna volym). Pilspetsar börjar istället tillverkas av 
mindre spån och avslag (Rosen 1997:39; Copeland 
1996:332:2, 337:14-15). Åtminstone med start från 
5500 (5900?) f Kr, under senneolitikum, tillverkas 
små (<4 cm) spetsar genom tryckretuschering. De 
vanligaste formerna är den tångeförsedda Hap-
arsaspetsen, den ovala skulderförsedda Nizzanim-
spetsen och den mandelformade Herzeliyaspetsen 
(Bar-Yosef 1981:560ff). Sannolikt ska dessa spetsar 
sättas i samband med pilar ägnade för pilbågsskytte. 
Tillverkningen av dessa spetsar upphör på Levanten 
under övergången till sent keramiskt neolitikum och 
lever endast kvar i ökenområdena i Negev, Sinai och 
södra Jordanien (Rosen 1997:43). Spetsarnas form 
gör att de inte längre förutsätter spån som utgångs-
punkt, även om de fortfarande ofta tillverkas utifrån 
spån lika gärna som från avslag.

Enligt de senaste rönen sker introduktionen av 
jordbruk i Egypten i Fayium söder om Kairo mel-
lan 6000 och 5000 f Kr och möjligen även något 
tidigare, dock inte före 7000 f Kr (Wetterström  
1996; Hassan 2002:63). Bifaciala, tryckta pilspet-
sar av olika formella typer utgör en del av detta 
jordbrukspaket och är inte kända i området innan 
dess. Det har diskuterats varifrån impulserna till 
detta första jordbruk kom och den frågan har ännu 
inte utretts till fylles. Vissa menar att Faiyumfasen 
utvecklades ur tidigare lokala paleolitiska-mesoli-
tiska traditioner (Wenke & Casini 1989:153) med-
an andra menar att stora teknologiska skillnader 
och ett hiatus i 14C-dateringar mellan dessa båda 
traditioner gör att detta är osannolikt (Wendorf 

& Schild 1976:319). Det finns dock faktorer som 
pekar på att impulserna till denna första fas kom-
mit från Levanten. På lokalen E75-8 i Napta Playa 
finns indikationer på domesticerade får/getter till 
omkring 5500 f Kr (Smith 1989:74). Kor däremot 
tycks ha domesticerats lokalt redan tidigare (Has-
san 2002:62). Det har också påpekats att förekom-
sten i Egypten av domesticerade djur och växter 
och andra idéer, som har sitt ursprung sydvästra 
Asien tyder på kontakter mellan dessa områden 
under denna tid (Trigger 1983; Smith 1989). Dessa 
idéer omfattar bl a slipade bergartsyxor och olika 
typer av bifaciala pilspetsar (Hassan 1988). 

Slutsatsen av detta resonemang är att jordbruket 
introduceras till Egypten relativt sent om man be-
tänker de tidiga dateringar av jordbruket som finns 
i Levanten och Turkiet. Istället sker neolitisering-
en nästan simultant i stora delar av Medelhavsvärl-
den (Wenke & Casini 1989:141 f). Trycktekniken 
sprids dock inte till de tidigaste neolitiska kulturer-
na direkt öster om Mesopotamien. Varken Siyalk-
kulturen i nuvarande Iran eller Jeitun-kulturen i 
nuvarande Turkmenistan associeras med pilspet-
sar av något slag. Jakten sker här med klubba och 
slunga (Mellaart 1975: 187f, 212f).

I de västra delarna av Nordafrika är introduk-
tionen av flathuggning med tryckteknik förknip-
pad med introduktionen av jordbruk som traditio-
nellt sett brukar sättas till ca 5000 f Kr (Rahmani 
personlig information, se även Clarke 1970). Av 
någon anledning uppträder inte flathuggning med 
tryckteknik på den Iberiska halvön förrän ca 3200 
f Kr. Om denna diskrepans i dateringar är reell el-
ler kan förklaras av källkritiska faktorer går inte 
att avgöra i nuläget.

Enligt Clarke (1970:200) associeras bifaciala 
pilspetsar med den tidigaste neolitiska fasen i 
nordvästra Nordafrika (Neolithic of Capsian Tra-
dition). Söder om Medelhavet tycks det alltså som 
att den bifacial trycktekniken följer jordbruket 
västerut vid den första spridningspulsen. Detta 
gäller dock inte jordbrukets tidigaste spridning 
västerut längs Medelhavets norra stränder som 
sker tidigare och som kan sättas i samband med 
Cardial-keramiken. I Grekland, Balkan, Italien, 
Frankrike och Iberiska halvön ingår inte flathugg-
ning med tryckteknik när jordbruket introduceras. 
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Tillverkningen av bifaciala pilspetsar med hjälp av 
tryckteknik uppstår inte på Iberiska halvön förrän 
ca 3200 f Kr (Zilhão muntligen). Detsamma gäl-
ler förövrigt jordbrukspaketets spridning norrut 
längs Donaus dalgång i samband med den tidiga 
linjebandkeramiken. Före 3500 f Kr associeras 
alltså flathuggning med tryckteknik med jordbruk 
endast i Levanten och Anatolien och norra Afrika. 
I de norra och centrala delar av Europa som berörs 
av det linjebandkeramiska komplexet finns inga 
tecken på flathuggning med tryckteknik. Sten-
hantverken i dessa områden präglas istället under 
den tidiga neolitiska fasen av en mikrolitbaserad 
teknik som anknyter till angränsande, mesolitiska 
traditioner där bland annat tvärpilar kan kopplas 
samman med användning av pilbåge.

I de norra och centrala delarna av Europa intro-
duceras tryckteknik från två olika områden, som 
i sin tur har samma ursprungsområde. Dels öst-
erifrån ca 3000 f Kr i samband med en tidig snör-
keramisk expansion, dels i samband med klock-
bägartraditionens expansion från Iberiska halvön 
som påbörjas ca 3200 f Kr. Följaktligen är isman-
nen Ötzi en representant för de första människor-
na i Centraleuropa som tillverkar, använder och 
dödas av trycktillverkade, bifaciala, spetsar i flinta. 
I Holland producerades tryckta bifaciala pilspetsar 
förvånansvärt tidigt. På den strandbundna lokalen 
Schipluiden som dateras till ca 3500 f Kr har man 
tillvaratagit 88 triangulära, bifaciala pilspetsar i 
flinta och stora mängder produktionsavfall (Van 
Gijn m fl 2006:142ff). En bruksskadeanalys av 41 
spetsar från lokalen visar att 17 spetsar uppvisar 
krosskador och en linjär polish som ofta associeras 
med pilbågsskjutning (Van Gijn m fl 2006:158). 

Det är viktigt att påpeka att under denna senare 
fas har de tryckta, flathuggna pilspetsarna bytt 
socialt sammanhang. Om pilbågen förknippades 
med jakt under den andra fasen så förknippas den 
snarare med enskilda gravar under den tredje. 
Detta kan tyda på att pilbågen under denna period 
snarare ska betraktas som ett vapen och som en 
del i en krigarutrustning.

Till nuvarande Sydryssland och Ukraina tycks 
flathuggning med tryckteknik nå i samband med 
tidig kopparstenålder. Inom Tripolye-kulturen, 
som omfattar nuvarande Rumänien (där samma 

tradition benämns som Cucuteni), Moldavien 
och västra Ukraina utgör triangulära, bifacialt 
retuscherade spetsar ett viktigt inslag (Klochko 
2001:21f). Tripolye A, den tidigaste fasen, dateras 
på basen av 29 dateringar till perioden 5700-4200 
f Kr (Tjernych & Orlovskaja 2004). Bildandet av 
Cucuteni-Tripolye följs av uppkomsten av snar-
lika grupper längre österut. 

Mellan floderna Dnepr och Don påträffas spets-
bottnad keramik och stenföremål tillhörande den s 
k Skelya-kulturen, daterad till ca 4550(?)-4100 f Kr 
Bland stenföremålen märks bl a spån och triangulä-
ra, ytretuscherade pil- och spjutspetsar (Rassamakin 
1999:76f). Av spetsarnas längd- och breddförhål-
landen att döma rör det sig inte om spånpilspetsar 
utan utgångspunkten har snarare varit avslag. 

Längre österut, runt floden Volga, förekommer 
inom Khvalynsk-kulturen liknande avslagspil-
spetsar med triangulär form. Khvalynsk-kulturen 
tycks vara influerad av Skelya och dateras till ca 
5000-4500 f Kr (Rassamakin 1999:61, 107, 111). 
En snarlik materiell kultur påträffas även öster 
om Svarta havet inom den nordkaukasiska Zaku-
banskaya-kulturen. Samma typ av triangulära bifa-
ciala spetsar påträffas här (Rassamakin 1999:110).

Under mellersta kopparstenålder (ca 3800-
3400 f Kr) ändrar pilspetsarnas utseende något. 
Inom Konstantinovka-kulturen vid floden Don 
påträffas flera typer av pilspetsar både i boplats-
kontexter och som gravgods. Dels förekommer 
bifaciala, stora lövformade spetsar, dels en typ av 
spetsar med sned tånge, samt spetsar med urnu-
pen bas (Rassamakin 1999:120f). 

Längre österut, i vad som är den norra delen av 
dagens Kazakhstan, utvecklas den lokala mesolitis-
ka traditionen till regionens första neolitiska kultur, 
Atbasar-kulturen, under inflytande från regionen 
mellan Kaspiska havet och Aralsjön i sydväst (Kis-
lenko & Tatarintseva 1999:187ff). I samband med 
detta, under femte årtusendet f.Kr, börjar triangu-
lära flathuggna pilspetsar tillverkas. Dateringsmäs-
sigt stämmer detta mycket väl med Khvalynsk/Ske-
lya i väster. Under loppet av fjärde årtusendet dyker 
sedan både de lövformade spetsarna och spetsarna 
med sned tånge upp i området. Inom den påföljande 
Botai-kulturen utgör tryckta bifacialer ett viktigt 
inslag (Kislenko & Tatarintseva 1999:203ff).
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I Kina finns tryckretuscherade spetsar gjorda av 
avslag inom Hongshankulturen (4000-3000 f Kr), 
som är samtida med den ovan nämnda Fuhekul-
turen inom vilket det förekom tryckretuscherade 
spån (Da-Shun 1995). 

I Finland dyker bifaciala spetsar i kvarts och 
flinta upp i samband med övergången till typisk 
kamkeramik, runt 3900 f Kr Tillverkningen av 
dessa tycks dock upphöra vid övergången till sen 
kamkeramik 500 år senare. Under tidig metalltid 
återuppstår produktionen av bifacialer av en lite 
annan modell i flinta, kvarts och kvartsit (Man-
ninen m fl 2003). Även i Estland förekommer 
samma typer av rombiska och mandelformade 
spetsar inom den typiska kamkeramiken (Jaanits 
m fl 1982:71), vid samma tidpunkt, ca 4150 f Kr 
(Kriiska 2001). Även i nordligaste Sverige har 
kamkeramiska spetsar i rysk flinta påträffats (Ha-
lén 1994). På Nordkalotten finns dock betydligt 
tidigare dateringar av tryckretuscherade spetsar. 
På Kolahalvön finns dateringar så tidigt som 4600 
f Kr (Gurina 1997). Ännu tidigare dateringar har 
erhållits från den tidiga nordliga kamkeramiken 
vid Varangerfjorden med dess inslag av bifacialer 
tillverkade med tryckteknik som har presenterats 
nyligen av Skandfer (2005). Där tycks hantverket 
vara så tidig som 5500 f Kr. Det bör dock påpekas 
att dessa spetsar endast är strandlinjedaterade.

En avart är enstaka förekomst av bifacialt tryck-
retuscherade spetsar med utgångspunkt från spån 
som finns söder om Sahara (Huysecom m fl 2004). 
Dessa tycks inte enkelt kunna relateras till någon 
av de tidigaste horisonterna.

De tidigaste flathuggna spetsarna som tillverkats 
med tryckteknik i södra Skandinavien uppträder ca 
2500 f Kr. Det rör sig om åtminstone två typer: en 
östlig som anknyter till det nordeuropeiska snör-
keramiska komplexet och en västlig som har sitt 
ursprung i den västeuropeiska klockbägarkulturen. 
I Skåne och sydöstra Danmark har ett antal lanc-
ettformade snörkeramiska spetsar hittats som är 
vanliga söder om östersjön i Mecklenburg och de 
mellersta delarna av Tyskland (Petersen 1993:92; 
Larsson 1999). I de västra delarna av Skandinavien 
uppträder kring 2350 f Kr tryckta bifaciala spetsar i 
gravar tillsammans med klockbägare och handleds-
skydd i skiffer (Sarauw 2006). Klockbägarspetsar är 

även relativt vanliga i västra Norge (Östmo 2006) 
men bara en handfull sådana spetsar är kända i Sve-
rige, framförallt i landets västra delar. De spetsar 
som kan kopplas till klockbägarkomplexet är fram-
förallt av två typer. En typ, som är vanlig i de så kall-
lade bågskyttegravarna på Jylland (Sarauw 2006) är 
trekantiga, flathuggna spetsar med en djup inskär-
ning i basen (Petersen 1993:92 f). En annan typisk 
klockbägartyp, som i Skandinavien framförallt till-
varatagits som lösfynd, utgörs av trekantiga, flat-
huggna spetsar med liten tånge. De sistnämnda 
spetsarna är typiska för klockbägarkultur, från ur-
sprungsområdet i Nordafrika och Iberiska halvön 
och i de västra delarna av Europa. Bifaciala spetsar 
som tillverkats i sydskandinavisk flinta med hjälp 
av tryckteknik är sedan vanligt förekommande i de 
södra och mellersta delarna av Skandinavien fram 
till dess att flintspetsar utkonkurreras av metall-
spetsar i slutet av bronsåldern. Norra Mälardalen 
utgör den norra gränsen för denna tradition.

Sammanfattning fas 3 

Det tycks utifrån sammanställningen av data, som 
att den förändring som äger rum i Främre Orien-
ten under loppet av det keramiska neolitikum, då 
makrospånproduktionen reserveras för jordbruks-
aktiviteter, medan spetsar börjar tillverkas i min-
dre format och ofta från avslag, också får återverk-
ningar på stora delar av Eurasien och norra Afrika. 
Flathuggning med tryckteknik utgör en del av det 
neolitiska paket som når Egypten runt 5500 f Kr 
och som snabbt täcker hela Maghrebregionen till 
Spanien. Likaså präglas den något senare (ca 5000 
f Kr) neolitiseringen av Svartahavsregionen av fö-
rekomst av tryckretuscherade spetsar, inte sällan 
i gravkontexter. De sammanställda dateringarna 
antyder att det finns en tröghet i adopterandet av 
tekniken i centrala och nordliga delarna av Europa, 
med relativt sena dateringar. Ett tydligt undantag 
i mönstret utgör de tidiga dateringarna på Nord-
kalotten, där bifacial tryckteknik börjar användas 
så gott som samtidigt med den beskrivna föränd-
ringen i Främre Orienten. 

Vad är det då som sker i Främre Orienten som 
får sådant genomslag? Runt 5500 uppstår i regio-
nen den s k Ubaidkulturen som efterträds av den 
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expansiva Urukfasen runt 4000 f Kr. Ubaid präglas 
av uppkomsten av de första templen i Mesopota-
mien, inom större bysamhällen som präglas av en 
tilltagande komplexitet som slutligen utmynnar 
i centraliserade stadsstater. Koppar börjar bli ett 
mer använt material och tilltagande handelskon-
takter finns dokumenterat (Mellaart 1975:178f). 

De tidigare neolitiseringsvågor som gått in via 
Balkan in till Centraleuropa och här bildat den 
linjebandkeramiska traditionen (LBK) samt den 
våg som gått österut till Iran och Turkmenistan 
har inte inkluderat tryckretuschering (eller pil-
spetsar överhuvudtaget), vilket skulle kunna för-
klaras med att denna spridning sker under det som 
kallas Halafkollapsen, en störning av tidigare nät-
verk och ekonomiska strategier i Främre Orienten 
(Mellaart 1975:236f). Vi har tidigare sett, att före-
komsten av pilspetsar tycks ha en nedgång mellan 
det som vi kallat horisont 2 och det som vi kallar 
horisont 3, där föremålen saknas i Främre Orien-
ten och Anatolien. Hypotetiskt skulle detta kunna 
säga någonting om tryckretuscheringsteknikens 
roll som en specialiserad verksamhet som inom 
den neolitiska sfären endast upprätthålls inom 
komplexa ekonomier.

Som en parentes bör det i detta sammanhang 
nämnas att samtidigt som de bifaciala pilspet-
sarna börjar tillverkas på Levanten gör man där 
även tvärpilar. Dessa två pilspetstyper finns alltså 
sida vid sida under ett antal tusen år. En speciell 
egenhet med dessa tvärpilar är att de tillverkas av 
avslag och inte av spån. Detta är en tradition som 
tycks följa med jordbrukspaketet norrut längs Do-
nau med den Linjebandkeramiska traditionen och 
sedan vidare upp i Skandinavien, där tvärpilar till-
verkade av avslag dyker upp inom den tidiga Er-
tebölletraditionen på Jylland (Andersen 1978:77f; 
Petersen 1993:90) och under senmesolitikum i syd-
östra Norge (Boaz 1997; Glørstad 2004:53). I östra 
Mellansverige etableras denna tradition ca 4000 
f Kr i samband med jordbrukets etablering (Apel 
1996:153). I dessa områden ackompanjeras alltså 
inte jordbruket av bifaciala spetsar utan av tvärpi-
lar och de bifaciala spetsarna introduceras ca 1 500 
år senare, dels från det snörkeramiska området i 
nordöstra Europa, dels i och med Klockbägartradi-
tionens inflytande över sydvästra Skandinavien

Teoretisk utblick 

Darwinistisk arkeologi 

Inom arkeologin har användningen av evolutio-
nistiska termer kritiserats. En stor del av den kri-
tik som fortfarande publiceras utgår dock ifrån en 
föråldrad syn på vad evolution egentligen är. Ett 
likhetstecken sätts ofta mellan evolution och tan-
ken på en förutbestämd, riktad kulturevolution, 
som var vanlig i slutet av 1800-talet och i efter-
krigstidens USA. Den gamla kultur- eller sociale-
volutionismen skiljer sig dock på tre punkter från 
den moderna evolutionsteorin. För det första är 
den inte oberoende av den empiri som ska stude-
ras. Istället formulerades den till stor del utifrån 
iakttagelser i empirin. För det andra resulterade de 
samhällsförändringar som präglat västvärlden från 
och med industrialismen till att en utveckling mot 
en allt mer komplex värld betraktades som själv-
klar. För det tredje, och som en följd av den andra 
punkten, bygger den kulturevolutionistiska idén 
på en form av vitalism som är helt främmande för 
biologer. Ett förutbestämt, riktat förlopp kräver 
helt enkelt även en drivande livskraft, till exempel 
den skapande individen, eller Herbert Spencers 
idé om att människokroppens utveckling över tid, 
dess ontogenes, utgjorde en analogi till samhällens 
utveckling (Persson 1999).

I en mer allvarlig kritik av den moderna evo-
lutionsarkeologin har det påpekats att biologiska 
termer som variation, selektion och drift endast 
har ett metaforiskt värde och att det saknas me-
toder för att vetenskapligt säkra kopplingen mel-
lan empiri och evolutionsteori (Bamforth 2003, 
Gabora 2006). I den arkeologiska teoridebatten 
ställs ofta olika typer av agency perspektiv, som 
fokuserar på individuella val och partikularistisk 
historism och evolutionistiska och darwinistiska 
förklaringsmodeller mot varandra. Istället för att 
som forskare inta sådana renodlade ståndpunkter 
menar vi att arkeologer medvetet bör utnyttja möj-
ligheten att å ena sidan acceptera att liknande mil-
jöer kan resultera i liknande materiella lösningar 
och att å andra sidan försöka förstå varför kultu-
rella fenomen, genom konservativa traditioner, re-
produceras i historiska kontexter på ett sådant sätt 
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att kulturella fenomen inte alls samvarierar med 
naturomgivning. Det vore en fördel för arkeologin 
om den på ett tydligare sätt kunde ta utgångspunkt 
i en utarbetad teori som skapats i syfte att förklara 
förändring över tid, eftersom det är just detta som 
arkeologer studerar. Studier av stenverktyg är i ett 
sådant sammanhang viktiga eftersom de kan ses 
både som resultatet av anpassning och selektion 
och som identitetsskapande uttryck. Det är dessut-
om så att stenstudier, på grund av källmaterialets 
stora tidsdjup, utgör en unik källa utifrån vilken 
evolutionens relation till historien närmare kan 
studeras och diskuteras. 

En första utgångspunkt för en förening av dar-
winism och handlingsteori är alltså en insikt i att 
dessa teorier befinner sig på olika nivåer. Evolu-
tionsteorier verkar på en djupare och mer generell 
förklaringsnivå än de handlingsteoretiska diskurser 
som förs inom arkeologin (Cullen 2000:2f; Riede 
2005). De bidrar visserligen med grundläggande 
kunskaper om vissa mekanismer som utgör förut-
sättningar för historien, men går inte att använda 
för att förstå trender i historiens riktning eller en-
skilda historiska händelser. För att göra det krävs 
noggranna studier av enskilda historiska händelser 
och processer (Shennan 1989:340). Det finns alltså 
ingen motsättning mellan dessa båda perspektiv, 
de besvarar helt enkelt olika typer av frågor. Och 
vad viktigare är: båda dessa nivåer behövs för att 
skapa en intressant och relevant arkeologi.

Förhållandet mellan biologisk 
 och kulturell evolution 
Biologisk evolution kan sammanfattas som ur-
sprung med förändring. Gener ärvs genom gene-
rationer och mutationer skapar mångfald som, 
genom naturligt urval och genetisk drift, anpassar 
arter till den miljö de lever i. Darwins teori om det 
naturliga urvalet kännetecknas av tre egenskaper: 
Ärftlighet – information överförs mellan föräldrar 
och avkomma. Variation – den biologiska informa-
tionsöverföringen förutsätter att olika individer 
i en population inte är identiska. Icke-neutral va-
riation – det finns ett samband mellan individernas 
ärftliga egenskaper (fenotyp) och deras förmåga att 
överleva och reproducera sig (se Fagerström 1994).

En förutsättning för en arts överlevnad är att 
den kan anpassa sig till de nya förhållanden som 
uppstår till följd av klimatförändringar, popula-
tionsökning och därmed förknippade problem i 
form av t ex brist på resurser m m. Ett gemensamt 
drag hos djurarter som klarar sådana situationer 
är att de har en stor genetisk variation som i sin 
tur möjliggör nischning och anpassning. Denna 
variation leder i förlängningen till att nya arter 
bildas. Människan, däremot, har en förvånans-
värt liten genetisk variation (Mace m fl 2005:1), 
speciellt med tanke på att hon bebor alla jordens 
klimatzoner. De försök som gjorts att avgränsa 
grupper av människor på basis av genetisk likhet 
har inte varit lyckade. Visserligen är vissa gene-
tiska egenskaper vanligare i vissa regioner, men 
andra genetiska egenskaper uppvisar andra geo-
grafiska spridningsmönster (Boyd & Silk 2003) 
och detta leder till en överlappning som gör det 
meningslöst att indela jordens befolkning i es-
sentiella kategorier som har någon annan grund 
än vissa särdrag som hudfärg etc. Människans 
anmärkningsvärda anpassningsförmåga kan allt-
så inte hänföras till en stor genetisk variation ut-
ifrån vilken gynnsamma egenskaper selekterats 
fram enligt principen för det naturliga urvalet. 
Istället har anpassningen till största delen skett 
som ett resultat av människans förmåga att an-
vända sig av materiell kultur. Genom att tillverka 
varma kläder och skapa flexibla jakttekniker och 
en logistisk organisation som innefattade lagring 
av föda, kunskap om eld och skinnberedning 
lyckades alltså ett typiskt tropiskt djur som män-
niskan att anpassa sig till tempererade klimatzo-
ner och i vissa fall även till arktiska förhållanden 
(Gräslund 1981). På en grundläggande nivå kan 
alltså materiell kultur betraktas som ett uttryck 
för människan utomkroppsliga anpassning till 
omgivningen (White 1959:3).

Boyd & Richerson (1986) menar att en två-
delad arvsprincip är typisk för människan: bio-
logisk information förs vidare från föräldrar till 
barn med hjälp av gener medan kulturell infor-
mation förmedlas mellan människor. I ett evo-
lutionärt perspektiv har människans förmåga att 
överföra kulturell information mellan individer 
fått oerhörda konsekvenser. Effekten som upp-



52 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

stått har till exempel jämförts med den evolu-
tionära utveckling som skedde under den kam-
briska perioden då nästa alla moderna levande 
organismer uppträdde (Dunnell 1978). Under 
denna tid uppstod den demografiska och geogra-
fiska explosion som är kännetecknande för tillfäl-
len då arter har obegränsad tillgång till utrymme 
och resurser och på grund av detta kan växa och 
spridas ohämmat. Eftersom världen innan dess 
inte saknade liv förbryllade fenomenet biologer 
till dess att man satt det i samband med en ny 
överföringsmekanism för biologisk information: 
den sexuella reproduktionen. Detta nya repro-
duktionssätt, som radikalt ökade evolutionens 
hastighet, ledde alltså till en enorm komplexitet 
och specialisering. Enligt Dunnell har uppkom-
sten av kulturell reproduktion och ackumulation, 
framförallt hos människan, på ett liknande sätt 
lett till en explosionsartad anpassning, förökning 
och spridning av arten till jordens alla hörn. I 
jämförelse med den sexuella reproduktionen, där 
genetisk information överförs vertikalt från för-
älder till avkomma, innebär ju förekomsten av 
kulturell information att den även kan spridas 
horisontellt från en till flera personer och detta 
påskyndar radikalt evolutionens hastighet.

Genom fyra processer, två som är analoga med 
biologiska, genetiska, evolutionsprocesser och två 
som är specifika för människor, menar Boyd & Ri-
cherson (1986:9 f) att kulturella förändringar över 
tid uppträder:

1. Genom slumpmässig variation. Kulturell in-
formation som förs vidare mellan människor 
genomgår förändringar som beror på dåligt 
minne, missuppfattningar osv. Detta innebär 
att det finns en analogi till biologiska muta-
tioner i kulturell överföring. Till följd av detta 
uppträder en slumpmässig variation över tid 
när t ex en hantverkstradition traderas genom 
generationerna. Denna variation skulle på sikt 
ligga till grund för en selektion.

2. Genom kulturell drift. I små populationer 
riskerar slumpmässig variation att leda till 
att vissa kulturella tekniska element glöms 
bort och att frekvensen av andra egenska-
per förändras. Om vi t ex tänker oss att en 

liten grupp människor av en eller annan an-
ledning flyttar till en avlägsen ö och förlo-
rar kontakten med moderpopulationen är 
det sannolikt att deras hantverk på grund 
av kulturell drift kommer att uppvisa mar-
kanta skillnader mot moderhantverket över 
tid. Denna tanke är inte ny inom arkeologin. 
Det var sannolikt sådana idéer som mer eller 
mindre outtalat låg bakom många kulturhis-
toriska tolkningar av arkeologiska material. 
Till exempel kan vi tänka oss att en gemen-
sam hantverkstradition, som t ex tillverk-
ningen av en viss typ av pilspets i flinta, som 
inledningsvis täcker ett större område över 
tid – t ex på grund av en befolkningsökning 
eller ändrade giftermålsregler som leder till 
att grupper mister kontakten – så småning-
om leder till att regionala eller lokala pil-
spetstyper uppstår som har ett gemensamt 
ursprung i en tidigare tradition.

3. Genom riktad variation. Många organis-
mer kan under sin livstid justera sin fe-
notyp för att öka sin anpassning till mil-
jön. Detta sker genom innovationer. 
Det som är typiskt för människan är att hon 
avsiktligt, med hjälp av diverse pedagogiska 
knep, kan föra över erhållna kulturella egen-
skaper genom generationerna. Individuell 
inlärning i kombination med kulturell över-
föring leder alltså till vad Boyd & Richerson 
kallar en ”Lamarckiansk” effekt.

4. Genom förvrängd överföring. Denna evolu-
tionära kraft, som är nära besläktad med den 
riktade variationens kraft, uppträder till följd 
av att kulturell överföring kan gynna vissa 
kulturella varianter före andra. Ett exempel 
på en förvrängd överföring kan vara att psy-
kologiska data visar att människor tenderar 
att anamma den åsikt eller göra det val som 
majoriteten gör trots att det strider mot de-
ras egen erfarenhet. Detta leder på sikt till att 
frekvensen av de mest vanliga uttrycken i en 
kultur tenderar att öka över tid. 

Med utgångspunkt i Boyd & Richerson ska vi nu 
diskutera skillnaden mellan ett materialistiskt och 
ett essentiellt synsätt på kulturell evolution.
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Darwin och kulturell evolution 

Det har påpekats att många av de traditionella 
typologier som används inom arkeologin är es-
sentiella i bemärkelsen att de betraktas som reella 
kategorier som upptäcks av arkeologen (Lyman, 
O’Brien & Dunnell 1997). Om man endast accep-
terar slumpmässig variation som grundval för kul-
turell selektion och drift så utgör de traditionella 
typologierna ett stort problem. Det går nämligen 
inte att förstå en kontinuerlig historisk föränd-
ringsprocess, som den slumpmässiga variationen 
leder till, utifrån de essentiella typologier som 
arkeologer vanligtvis använder sig av. Om hant-
verkskunskap skall vara möjlig att överföra utan 
att den förändras krävs ett utvecklat system för 
kunskapsutbyte som garanterar att den reprodu-
ceras i alla sina element och att den inte i alltför 
stor grad påverkas av kulturell drift. Vilka medel 
står då till buds för mänskliga samhällen som vill 
att kulturella egenskaper, som t ex ett speciellt 
stenhantverk, förs vidare från generation till ge-
neration utan att förändras enligt principen för en 
materialistisk, slumpmässig variation? I moderna 
samhällen möjliggör skriftliga instruktioner och 
handlingsrecept en sådan överföring av kulturell 
kunskap. I skriftlösa samhällen går det att argu-
mentera för att kulturellt specifika handlingsre-
cept, som visserligen inte är nedskrivna men som 
förs vidare från generation till generation genom 
att de är inbäddade i myter, tabun och regler som 
kontinuerligt repeteras och hålls levande inom 
gruppen. Sådana hantverk kommer alltså, förut-
om att de resulterar i åtråvärda föremål, även att 
reproducera det förgångna i nuet: de medverkar 
till att föra kunskap om gruppens historia vidare 
till nya generationer (Apel 2001). Konsekven-
sen av en sådan syn på den kulturella evolutio-
nens krafter är insikten att essentiella typer, det 
vill säga reella typer som avspeglar en förhisto-
risk intention, faktiskt har en stor betydelse för 
vår möjlighet att förstå historiska skeenden och i 
den bemärkelsen är den kulturhistoriska skolans 
syn på materiell kultur som avspeglande grupper 
av människor återigen aktuell (Shennan 2002). 
Vi menar dock att det kulturhistoriska projektet 
misslyckades på grund av att den arkeologiska 

metodologin var outvecklad och som vi ska se är 
det tyvärr fortfarande så, speciellt inom den ang-
losaxiska arkeologin. Det har visat sig vara svårt 
att definiera förhistoriska grupper utifrån metriskt 
eller formellt definierade ledartefakter (Chauchat 
& Pelegrin 2004, Sørensen 2006a, 2006b). Istället 
måste mer energi läggas på att skapa en relevant 
taxonomi som fångar upp kulturella egenskaper 
i de arkeologiska materialen. Vi återkommer till 
denna problematik senare.

En syntes 

I den följande texten görs ett försök att visa hur 
man kan tänka sig att de två inriktningar som ett 
essentiellt och ett materialistiskt synsätt represen-
terar faktiskt kan förenas i det arkeologiska studiet 
av stenredskap. Vi vill här visa hur vi föreställer 
oss att olika stenmaterials kronologiska och rums-
liga variationer kan förstås utifrån ett evolutionärt 
synsätt. Vi tar utgångspunkt i den uppdelning av 
arkeologiska material som bl a Dunnell (1978) be-
handlat, det vill säga skillnaden mellan å ena sidan 
”stil” och å andra sidan ”funktion”. Dunnell menar 
att artefakter vars utformning är stilberoende inte 
påverkas nämnvärt av evolutionära krafter som se-
lektion och drift eftersom deras form reproduceras 
oberoende av yttre omständigheter. Denna insikt 
fick honom att påstå att stil förändras slumpmäs-
sigt och oförutsägbart eftersom sådana egenskaper 
är adaptivt neutrala. Detta resonemang blir pro-
blematiskt när Dunnell går vidare och försöker för-
klara hur det kan komma sig att dessa egenskaper 
utgjorde utgångspunkten för den kulturhistoriska 
skolans framgångar med att demonstrera krono-
logiska faser och traditioner i arkeologiska mate-
rial som präglas av stil. Det går helt enkelt inte att 
förstå hur egenskaper som lyder under en lag om 
slumpmässig förändring kan ligga till grund t ex 
för fyndkombinationsmetoden. Delvis som en kri-
tik av Dunnells distinktion mellan funktion och stil 
har Shennan påpekat att alla sysslor som är socialt 
inlärda, oavsett om det rör sig om en speciell typ av 
jaktteknik (funktion) eller ett sätt att dekorera ke-
ramik (stil), har en historia med ursprung och där-
för lyder under evolutionära lagar för förändring 
(Shennan 2002:73f). Vi vill i det följande nyansera 
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denna syn men för ögonblicket tillägga att det som 
egentligen karaktäriserar stilelement är att de ofta 
reproduceras i oförändrat skick genom generatio-
nerna, låt vara att de enskilda dekorelementen på t 
ex keramik kommer att överlappa varandra i tid (se 
Shennan 2002:76, fig. 8). 

Ett extremt exempel på en stilberoende artefakt-
typ skulle t ex kunna vara ett fabriksproducerat fö-
remål, t ex ett yxblad. Så länge val av råmaterial, 
handlingsrecept och maskiner är konstant kommer 
utseendet på ett sådant föremål inte att förändras 
över tiden på ett sådant sätt att en variation upp-
kommer som sedan ligger till grund för en selek-
tion mot t ex en bättre funktion. Dunnell menar 
alltså att föremål som präglas av en sådan historiskt 
och kulturellt betingad repetitiv reproduktion inte 
omfattas av den arkeologiska analogin till den bio-
logiska darwinismen. På grund av detta sker för-
ändringar av olika stiltyper stegvis och detta gör 
att det är meningsfullt i detta fall att, precis som 
de traditionella typologerna menade, tala om es-
sentiella, reella typer. Det vill säga om typer som 
upptäcks av arkeologer i motsats till instrumentel-
la typer som arkeologen definierar men som inte 
nödvändigtvis betraktas som särskilda typer under 
förhistorien. Dunnell ansluter sig alltså till viss del 
till en den traditionella, kulturhistoriska synen på 
hur materiell kultur förändras över tid och som en 
följd av det stötte han på motstånd från företrädare 
för den processuella arkeologin. Lewis och Sally 
Binford hade redan i mitten av 1960-talet debatte-
rat funktion kontra tradition med Bordes (Binford 
& Binford 1966; 1969). Följande citat beskriver 
tydligt hur Lewis Binfords egen syn på stil kontra 
funktion förändras från utbildningen inom den 
kulturhistoriska skolan till en företrädare för den 
ekofunktionalistiska, processuella skolan: 

”At one point in my training as an archaeolo-
gist all variability seemed to be stylistic to me. 
As I learned more about technology and more 
about adaptation, less and less became stylistic. 
I’m now at the point at which I think we have 
to look at design alternatives among functional 
equivalents as the best clues to style”.

 (Binford 1979:21). 

På den ena sedan hade vi alltså vid denna tidpunkt 
kulturhistoriskt inspirerade arkeologer som genom 
att arbeta med ledtyper menade att arkeologiska 
traditioner gick att definiera. På den andra sidan 
har vi eko-funktionalister som menar att materiell 
kultur på ett mycket direkt och konkret sätt ut-
gör människans utomkroppsliga sätt att anpassa 
sig till den miljö hon lever i och att den materiella 
kulturens stilegenskaper alltid är sekundära i för-
hållande till deras funktionsduglighet.

Dunnell tänkte sig alltså att kulturella egenska-
per som direkt påverkade människors anpassnings- 
och reproduktionsförmåga stod under evolutionära 
lagar för förändring och kallade dem ”funktion”. 
Tanken här var att sådana egenskaper utgjorde den 
kulturella motsvarigheten till gener vars egenska-
per är utsatta för selektion. Kulturella egenskaper 
som inte direkt påverkade människors anpass-
nings- och reproduktionsförmåga jämställdes av 
Dunnell med adaptivt neutrala gener, det vill säga 
med gener som inte är utsatta för selektion och i 
stället kommer att vara utsatta för kulturell drift. 
Han kallade sådana egenskaper ”stil” och menade 
att deras förändring över tid var slumpmässigt ef-
tersom den inte var direkt relaterad till den omgi-
vande miljön. Som vi ska se nedan glömde dock 
Dunnell bort en viktig sak i sammanhanget.

Människor som för traditioner vidare kan inte 
nödvändigtvis skilja på egenskaper som är direkt 
funktionella och egenskaper som bara avspeglar stil. 
Hantverkstraditioner förs inte vidare genom gene-
rationerna endast som ett resultat av en slumpmäs-
sigt kopierande av olika tekniska element. De förs 
vidare i närapå oförändrat skick över tid eftersom 
människan systematiskt organiserar överföringen 
av hantverken för att de ska kunna föras vidare i 
oförändrad form. Istället för att använda begreppen 
”stil” och ”funktion” föreslår vi istället att det är 
lämpligare att, med ett språkbruk hämtat från ling-
vistiken, tala om repetitiva och generativa kulturella 
element. De repetitiva elementen kännetecknas av 
att de är konstanta över längre tid som ett resultat 
av en organiserad och systematisk överföring och 
kan därmed, ur ett arkeologiskt perspektiv, betrak-
tas som essentiella till sin karaktär. De generativa 
elementen kommer att förändras mer eller mindre 
kontinuerligt som ett resultat av externt tryck. I ett 
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senare sammanhang har Dunnell nyanserat sin syn 
på förhållandet mellan funktion och stil på ett sätt 
som visar att han uppmärksammat denna proble-
matik (Dunnell 2006:112ff).

För att utreda hur dessa båda sidor kan förenas 
i en modell som är användbar för arkeologer som 
endast har att studera rester av materiell kultur 
finns det anledning att än en gång gå tillbaka till 
begreppen materialism och essentialism.

Ett materialistiskt eller instrumentellt per-
spektiv är typiskt för naturvetenskaperna. Det 
utgår från att alla typ- eller kategoriindelningar 
av naturliga eller kulturella företeelser definieras 
av forskaren i dennes samtid och inte nödvän-
digtvis sammanfaller med reella, historiska kate-
gorier. I motsats till ett sådant tänkande utgår ett 
essentiellt perspektiv från att forskarens uppgift 
är att i sitt arbete upptäcka essentiella kategorier 
i källmaterialet. Det kanske tydligaste veten-
skapliga exemplet på ett skifte mellan essentia-
lism och materialism utgörs av introduktionen 
av Darwins utvecklingslära inom biologin under 
1800-talet. Före Darwin hade biologer tenderat 
att betrakta olika arter som statiska, essentiella 
kategorier som det var biologernas uppgift att 
upptäcka och kartlägga. Darwins betoning av 
den biologiska utvecklingen som en kontinuerlig 
process, där man även inom enskilda arterna har 
en individuell variation som i sig utgör förutsätt-
ningen för utvecklandet av nya arter innebar allt-
så ett grundläggande teoretiskt skifte från essen-
tialism till materialism som i sin tur förändrade 
vår syn på oss själva, vårt ursprung och naturen. 

Inom arkeologin fördes en liknande debatt i 
USA under 1940- och 1950-talen och i Norden 
under 1960- och 1970-talen. Frågan gällde då 
om arkeologiska typer motsvarade förhistoriska 
typer eller om de definierades av forskaren uti-
från en materiell verklighet som var variations-
rik och under kontinuerlig förändring (Gräslund 
1974:64ff). Även om dessa debatter rörde krono-
logiska frågor är det viktigt att påpeka att även 
hos forskare som företrädde ett materialistiskt 
synsätt fanns insikten om en slags kulturell trög-
het eller konservatism som tog sig uttryck i stil-
traditioner som i sig möjliggjorde användandet av 
t ex fyndkombinationsmetoden (Malmer 1962).

Inom naturvetenskaperna är det essentiella 
synsättet dödförklarat. Som vi ska se finns det all 
anledning för kulturforskare som är intresserad 
av evolutionsteori att hålla fast vid ett sådant syn-
sätt. Det finns ingen grund för antagandet att det 
finns en motsättning mellan att parallellt arbeta 
med både materialistiska och essentiella typolo-
gier inom ett darwinistiskt perspektiv. Tvärtom är 
detta nödvändigt om vi vill förstå kulturella evolu-
tionsprocesser och det är riktigt att påpeka att båda 
dessa förändringsprocesser i grund och botten kan 
förklaras inom ramen för ett darwinistiskt perspek-
tiv. Vi behöver inte teleologiska eller vitalistiska 
förklaringsmodeller för att förstå stilfenomenet.

I figur 10 visas tre diagram som illustrerar prin-
ciperna för tre skilda sätt på vilka kulturella, ar-
keologiska/tekniska element förhåller sig stabila 
eller förändras över tid. Ett hantverkselement 
reproduceras enligt principen för den generativa 
materialismen (fig. 10 a) om den kopieras av andra 
människor på grund av att den innebär en funktio-
nell fördel i jämförelse med tidigare lösningar på 
samma problem så fort den blir känd. Variationen, 
som de gråa fälten kring kurvorna representerar, 
skapas alltså av slumpmässiga eller avsiktliga upp-
täckter, och är större i tider när den naturliga och 
sociala miljön är ostabil medan optimala lösningar 
selekteras fram under perioder med en mer stabil 
miljö. Detta kan jämföras med att djur t ex sällan 
förändrar sitt beteende i situationer när livet går 
att förutsäga. Förändringar i djurs beteenden kan 
istället kopplas till tider av stress när det av någon 
anledning inte går att förutsäga framtiden (Avital 
& Jablonka 2000:70f; Shennan 2002:52). 

På 1970-talet föreslog Dunnell (1978) att före-
mål som förändrades efter en sådan kontinuerlig 
anpassning i första hand borde vara av intresse 
för arkeologer som ville jobba inom ett darwinis-
tiskt perspektiv. Han kallade sådana föremål för 
funktionella typer och det rörde sig ofta om t ex 
pilspetsar som man betraktade som jaktredskap. 
Tanken var att jakt hade en direkt effekt på män-
niskors anpassnings- och reproduktionsförmåga, 
det vill säga deras förmåga att föra sina gener vi-
dare genom generationerna. Under ideala förhål-
landen inverkar på och fördröjer ingen kulturell 
konservatism denna förändringsprocess.
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Shennan har dock påpekat att de flesta arkeologis-
ka element som vi som arkeologer definierar inte 
haft en tydlig funktion och att de alltså inte haft 
ett selektivt värde. Sammansättningen av sådana 
element, som närmast kan jämföras med okodat 
DNA, kommer inte att förändras genom selektion 
utan genom kulturell drift. Slumpen avgör vilka 
av dessa element som glöms bort och vilka som 
lever kvar. Det är dock viktigt att göra en distink-
tion mellan sådana arkeologiska element och de 
som reproduceras enligt principen för repetitiv es-
sentialism. 

Ett arkeologiskt element som reproduceras 
enligt principen för den repetitiva essentialis-
men (fig 10 b) kännetecknas av att det förs vi-
dare i nära på oförändrat skick så länge den utgör 

en betydelsefull del av traditionen, d v s så länge 
den ur ett socialt och kulturellt hänseende bär 
på ett budskap som är viktig för att skapa och 
bevara gruppens identitet. Handlingsrecept och 
explicita eller implicita pedagogiska strategier 
som ligger förborgade i myter, strukturer, sägner 
och traditioner säkerställer att kunskapen om 
särdraget kopieras på ett sådant sätt att avvikel-
serna blir minimala. När det gäller principen för 
den repetitiva essentialismen är det viktigt att 
skilja mellan ett kulturellt fenomens form och 
dess kontextuella betydelse. Formen, det vill säga 
det sätt på vilket hantverket, ritualen, lagen el-
ler institutionen är strukturerad, kommer alltså 
att vara mer eller mindre konstant över en längre 
tid. Den kulturella betydelsen förknippad med 

Fig. 10. Diagrammen illustrerar tre olika principer för hur man kan tänka sig att överföring av materiell kultur går till. 

Fig. 10. The diagrams illustrate three different principles by which we argue that material culture is reproduced.

A. Generative materialism

B. Repetitive essentialismC. Historicism

Random variation
Cultural drift
Guided variation
Biased transmission
(Boyd & Richerdson 1985)

Increased cultural content

Increased cultural content
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fenomenet kommer däremot att variera över tid. 
För att använda ett populärt begrepp skulle man 
kunna säga att i den bemärkelsen är kulturella 
fenomen, som präglas av repetitiv essentialism, 
relationella till sin karaktär. Inom arkeologin 
har vi sedan länge varit medvetna om att olika 
artefaktkategorier är relationella till sin natur, 
men det är viktigt att vi även inser att detsamma 
gäller andra kulturella fenomen (Apel 2006). 
När vi talar om en bärande kulturell idé nedan 
ska man alltså inte missuppfatta det som ett fast 
innehåll. Den bärande kulturella idén utgörs och 
omsätts istället i praktiken medan dess kulturella 
betydelse, det vill säga den betydelse som i olika 
historiska kontexter tillskrivs formen, hela tiden 
förändras. Under de senaste 20 åren har arkeo-
login i Skandinavien, i enlighet med den kontex-
tuella arkeologins dogma (Hodder 1986:118ff), 
präglats av försök att utifrån arkeologiska ma-
terial försöka förstå kulturspecifika traditioner i 
förhistorien. En alltmer detaljerad förståelse av 
de enskilda arkeologiska sammanhangen, gärna 
i kombination med relationella analogier (Wy-
lie 1985; Ravn 1993), har utgjort den metodiska 
utgångspunkten för denna inriktning. Kontextu-
ella tolkningar är därmed individuella och följ-
aktligen utbytbara. För oss framstår det som mer 
realistiskt, men inte mindre krävande, om arkeo-
loger istället lade ner mer tid på att dokumentera 
långlivade kulturella traditioner i syfte att kart-
lägga deras utbredning i tid och rum.

Den repetitiva essentialismen resulterar i att 
hantverkselementen under långa tidsperioder 
reproduceras i nära på oförändrat skick och när 
det gäller föremål som till största delen består av 
sådana element så gäller detsamma för dem; den 
formella variationen över tid blir låg. När den 
idén av någon anledning blir inaktuell kommer 
särdraget att i större utsträckning vara utsatt för 
kulturell drift. En artefakttyp som innehåller en 
stor andel essentiella element kommer alltså att 
vara utsatt för en obetydlig förändring över tid 
till dess att den bärande, kulturella idén bakom 
hantverket (oavsett om denna idé är funktionell 
eller identitetsskapande) blir inaktuell. Kanske 
kan man tänka sig att den variation som grad-
vis uppträder över tid i marginalen under egen-

skapens livstid till slut leder till att idén bakom 
egenskapen förlorar sitt värde. Detta leder då till 
en stor variation under en kort tid till dess att 
majoriteten inom traditionen kopierat ett nytt 
ideal som då kommer att utgöra en ny kulturell 
norm. Detta kan som vi se ske på grund av flera 
faktorer. I stratifierade samhällen kan man tänka 
sig att en föremål, som till en början varit exklu-
siv för ett socialt skikt, sedan över tid, genom ko-
piering sprids till en större del av befolkningen 
för att sedan devalveras i värde och på grund av 
detta ersättas av en ny typ. 

Det är viktigt att notera att diagrammen i figur 
10 endast visar de arkeologiska elementens för-
ändring över tid inom en och samma tradition. 
Diagrammen beskriver alltså inte ett elements 
geografiska utbredning. När vi i figur 10c illus-
trerar talar om en historisk återkoppling avses 
alltså inte influenser utifrån. Det rör sig istället 
om människans förmåga att utifrån vissa rester 
och spår och i kombination med ett generativt 
tänkande reproducera ett bortglömt hantverk. 
Ett exempel på en sådan reproduktion i nutid 
är t ex det sätt på vilket den danske flintsmeden 
Sören Kragh på 1950- och 1960-talen rekonstru-
erade en död teknologi: tillverkningen av fyrsi-
diga flintyxor. Genom att studera gamla yxor och 
genom att pröva sig fram knäckte han koden för 
hur avslag slås från en kärna som har en 90 gra-
ders vinkel mellan plattform och avspaltningsy-
ta, något som teoretiskt sätt är nära på omöjligt. 
Hemligheten låg i detta fall i att använda sig av 
ett mellanstycke (en puns) för att på så sätt dra 
nytta av negativa avspaltningsytor på yxämnet. 
Poängen i detta sammanhang är att människan är 
unik i sin förmåga att genom distanserat betrak-
tande och analyserande kunna replikera gamla, 
historiska föremål och sedan använda dem i en 
delvis ny kontext. Sådana rekonstruktioner har 
också skett under förhistorien (Knutsson 2006; 
Högberg 2006) och är alltså inte enbart ett re-
sultat av upplysningsidealens genomslagskraft 
under de senaste århundradena. I figur 10 c il-
lustreras en sådan process. Visserligen kan man 
betrakta denna princip som en variant av den 
repetitiva essentialismen men vi menar att det 
finns en poäng att skilja dessa principer åt.
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Psykologiska aspekter på den  
repetitiva essentialismen 
Ett axiom som vi arbetar efter är att frekvensen 
av kulturella företeelser som reproduceras enligt 
principen för den repetitiva essentialismen ökar 
över tiden i takt med att samhället blir alltmer 
komplext. När det gäller utformningen av ma-
teriell kultur leder en ökad grad av repetitiv es-
sentialism till en ökad grad av konformitet och 
formell samstämmighet. Psykologiska studier har 
visat att det informationstryck som skapas när 
ett system blir mer och mer komplext genere-
rar stress hos de enskilda individerna i samhället 
(Cohen 1985). Stress emanerar enligt denna idé 
inte från det faktum att antalet organismer eller 
institutioner ökar i sig utan av det komplicerade 
och diversifierade informationsflöde som dessa 
nya relationer genererar. Inom komplexa system 
uppkommer därför flera olika mekanismer för att 
reducera stress. Enligt Cohen (1985) är ”annon-
sering” en sådan mekanism. Betydelsen av an-
nonsering i detta sammanhang är användandet 
av sociotekniska artefakter för att kommunicera 
grupptillhörighet. I ett mer komplext samhälle 
underlättar en sådan tydlig, materiell signale-
ring sorteringen av information på ett sätt som 
är stresshämmande. Om frekvensen av repetitiva 
essentiella kulturella drag ökar över tiden kan, 
enligt denna idé, detta tolkas som att samhällets 
komplexitet ökat och att detta avspeglas i en ökad 
homogenisering av kulturella element i syfte att 
minimera stress. I ett större perspektiv kan man 
dessutom påpeka att det som skiljer primaters so-
ciala organisation från andra djurs är att den kän-
netecknas av strikt organiserade grupper, där in-
dividerna har en stark vi-känsla, som i sin tur kan 
indelas i olika mindre grupper som ofta bygger på 
släktskap som går tillbaka i generationer. En så-
dan organisation förutsätter ett medvetet genea-
logiskt och historiskt medvetande som andra djur 
inte har. Biologen Dunbar (1992) har visat på ett 
samband mellan hjärnbarkens storlek och grupp-
storlek hos olika arter som styrker denna tanke. 
Enligt Dunbar är en stor tillväxt av hjärnbarken 
en förutsättning för den typen av komplexa so-
ciala system som människan har.

Slutsatser 
I uppsatsen har det argumenterats för att de två 
hantverkstraditionerna som möts i norra Uppland 
under SN II och tidig bronsålder har ett gemen-
samt, fylogenetiskt ursprung i Levanten under det 
sjätte årtusendet f Kr och att de nått Skandinavien 
via två olika kulturella nätverk: ett som löper från 
Levanten, över Anatolien och Balkan till norra 
Svartahavskusten, därifrån i en östvästlig båge 
över Kazakstan/Tadjikistan för att så småningom 
nå norra Fennoskandia möjligen så tidigt som 
5500 f Kr, och ett annat som löper från Levanten 
längs Medelhavet västerut till Nordafrika och Ibe-
riska halvön och vidare nordöst för att slutligen nå 
Storbritannien och södra Skandinavien ca 2400 f 
Kr. Det finns uppenbara skillnader i överförings-
hastigheten mellan dessa två vägar, vilket hypote-
tiskt kan tillskrivas skilda samhällssystem.

Detta anmärkningsvärda mönster tolkas som 
ett resultat av en kombination av ekonomiska, 
samhällsstrukturella och demografiska faktorer.

De två hantverkstraditioner som vi först pre-
liminärt definierade genom att studera de arkeo-
logiska materialen och sedan definierade experi-
mentellt utgör visserligen på ett regionalt plan, 
i Fennoskandia, ett uttryck för regionalitet och 
kulturell identitet. Sett i ett större sammanhang 
bör dock valet av reduktionsstrategi sättas i sam-
band med tillgång på råmaterial. Flathuggning 
med direkt slagteknik kräver t ex tillgång till 
större mängder lämpligt råmaterial för att vara 
möjlig att reproducera mellan generationerna. 
Flathuggning som endast genomförs med tryck-
teknik, däremot, är teoretiskt sett möjlig att upp-
rätthålla även i områden som saknar lämpligt rå-
material men där etablerade utbytessystem finns 
genom vilka pilspetsämnen i form av t ex tunna 
avslag kan utbytas. Den skillnad som vi ser mel-
lan de traditioner som möts i norra Mälardalen 
under senneolitikum/äldre bronsålder är bland 
annat ett uttryck för detta. 

Vi anser att det med fog går att argumentera 
för att trycktekniken inte uppstår lokalt på många 
olika platser, utan att den traderas över Eurasien. 
Detta gör att det finns stor potential i att i den-
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na vitt utbredda teknik, som förekommer inom 
många olika klimatzoner och samhällssystem utre-
da hur den kulturella överföringen sker och hur de 
evolutionära mekanismer som redovisats i det teo-
retiska kapitlet (slumpmässig variation, kulturell 
drift, riktad variation och förvrängd överföring) 
har påverkat processen. Multivariata statisktiska 
studier av syntaxen hos ett antal hantverkstradi-
tioner skulle vara fruktbara.

En intressant aspekt av överföring utifrån vårt 
presenterade material är att studera hur överfö-
ringen har skett inom områden som befolkats 
av grupper som kan antas ha kännetecknats av 
hög mobilitet kontra områden där mobiliteten 
varit lägre. I ett mobilt samhälle är de personer 
med vilka man har nära sociala relationer med 
utspridda över stora områden och detta leder till 
att diffusionstakten kan antas vara högre inom 
samhällen med hög grad av mobilitet än i dem 
med låg. Vi ser också, att de dateringar som vi 
sammanställt under horisont 2 definierar ett tri-
angulärt område med sidor på mellan 2 500 och 3 
000 km, där noderna har helt samstämmiga date-
ringar (Levanten, Baltikum, Ural). Spridningen 
har skett, i ett arkeologiskt perspektiv, blixtartat. 
Spridningen av trycktekniken under horisont 3 
uppvisar en tröghet, beträffande Central- och 
Nordeuropa, där det tycks finnas ett motstånd 
mot anammandet av tryckretuscherade spetsar. 
Detta kan vara resultatet av de i området etable-
rade jordbrukskulturer, inom vilka teknologin 
får en ideologisk (kategorisk) laddning, på grund 
av de psykologiska faktorer som berörts tidigare. 
Under samma period ser vi hur flathuggning 
med tryckteknik uppstår så gott som samtidigt 
vid Nordkalotten som förändringarna i Främre 
Orienten sker. Om dessa processer skall länkas 
samman, vilket vi tror, innebär det att idéer fär-
dats 4 000 km inom en tidsram som inte är ar-
keologiskt mätbar.
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uring the late Neolithic and Early Bronze 
Age of eastern central Sweden pressure 
flaked projectile points were produced 

within two craft traditions that differ in choices of 
raw material as well as in the choice of manufac-
turing strategy. The aim of this paper is to recreate 
the phylogeny of these traditions, i.e. to trace their 
history from their genesis onwards. The artefacts 
are viewed as the result of recipes of action, con-
sisting of several different sub-operations in which 
the craftsman faces a number of choices that affect 
the appearance and function of the finished prod-
uct. These decisions, and the ways in which they 
are transmitted over time, form the basis for a var-
iability that may lead to change according to dif-
ferent cultural and evolutionary processes. Three 
different principles for how these processes affect 
material culture are put forward: (1) the princi-
ple of generative materialism, (2) the principle 
of repetitive essentialism and (3) the principle of 
historicism. Archaeological phylogenies will man-
ifest themselves differently depending on which of 
these principles that have been in action.

The historical roots of the surface pressure 
flaking technique is investigated by mapping its 
geographical and chronological distribution in 
Europe and Asia and evaluating if different local 
traditions have a common origin (homology) or 
if they are the result of independent innovation 
(analogy). Chronological proximity correlating 
with geographical proximity and traditions tran-
scending climate zones are seen as indicators of 
homological relations.

In the archaeological material bifacial pressure 
techniques appear in three chronologically separate 

phases. Within the Palaeolithic Solutréen tradition, 
pressure flaked points began to be manufactured in 
Western Europe. These disappeared, however, dur-
ing the course of the 17th millennium BC. There 
is therefore no unbroken tradition which can be 
linked to the next emergence of the technology, 
during the ninth millennium BC. By this time, 
points began to be manufactured through partial 
pressure retouching of blades. This innovation oc-
curred simultaneously in two different regions, one 
comprised of Poland, the Baltic States and western 
Russia, the other comprised of the Levant and Ana-
tolia. At a later date a similar technology existed in 
eastern Eurasia as well as Scandinavia.

During the sixth millennium BC, starting in 
the Near Orient, the projectile point manufacture 
underwent a change towards smaller points with 
more complete surface retouch. From the sixth 
through to the fourth millennia BC, the technique 
was established along the coast of North Africa, 
on the Iberian Peninsula and Western Europe, but 
also in the northern parts of the Black Sea region, 
Russia and as far north as the North Calotte. On 
the British Isles and in Southern Scandinavia, 
small pressure retouched points began to be man-
ufactured by the end of the third millennium BC.

These two routes of spreading might explain the 
occurrence of both traditions in eastern central 
Sweden. The empirical study has demonstrated 
that the surface pressure technique was widespread 
in Eurasia, and that it is generally unlikely that it 
was invented locally within all the areas where it 
was added to the technological complex. It is more 
plausible that that the technique was invented only 
a few times and then spread horizontally.  

Summary 

The phylogeny of pressure flaked points. Central Swedish stone  
technology from a cultural evolutionary perspective
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det neolitiska samhället 
i östra Mellansverige 
En problematisering av tolkningsgrunden

Niclas Björck, Fredrik Larsson, Riksantikvarieämbetet UV GAL

nom ramen för E4-projektet har stora resur-
ser investerats i undersökningar, för att öka 
kunskapen om vår forntid. Projektet har ge-

nererat många nya material, men för att dessa ar-
beten skall bli meningsfulla måste resultaten bru-
kas, tolkas och tillåtas utgöra grund för kritiska 
nytolkningar. Denna artikel är ett försök att skapa 
en djupare förståelse för det neolitiska samhället i 
östra Mellansverige med främst dessa material som 
utgångspunkt. Målet är att se på materialen utan 
att låta de fördomar som är knutna till de neolitiska 
kulturerna markant påverka tolkningen. Detta är 
annars vanligt och följer nästan automatiskt av den 
typologiska hanteringen. Material knyts till en kul-
tur och sedan antas det finnas kunskap av relevans 
för hur människor levt i denna. Stig Welinder har 
poängterat att traditionella arkeologiska kulturbe-
grepp numera nästan bara finns kvar under tidig- 
och mellanneolitikum (Welinder m fl 1998:53). 
En fråga värd att ställa är om man inte borde sluta 
använda sådana konstruktioner som stöd för tolk-
ning även under dessa perioder. Att kulturklassifi-
ceringen finns kvar är nog mer ett utslag av att den 
rikt ornerade neolitiska keramiken är tacksam att 
typologisera, snarare än att skärvor och fragment 
överallt representerar en reell enhetlig företeelse.

Inledning
Tidigare, och väldigt ofta fortfarande, grundas 
tolkningar av förhistoriska samhällen på bedöm-
ningar och efterföljande klassificering av t ex ke-

ramik. Att det skulle finnas ett samband mellan 
samhället och formen på ett stenredskap eller ke-
ramik är dock en obevisad och, enligt vår mening, 
tämligen märklig hypotes. Att det ändå görs beror 
väl till stor del på att vi som arkeologer inte har 
haft mycket annat att hänga upp vår bild av forn-
tiden på. Den typologiska metoden har dessutom 
rönt stora framgångar och det är välomvittnat att 
en förändring av föremål sker över tid. Att så är 
fallet har givit vind i seglen och i hast tillskrivs 
föremål utöver den kronologiska informationen, 
helt andra betydelser. Regelmässigt sker detta 
genom att en artefakt lyfts ur sitt sammanhang 
och påstås exklusivt kunna attribueras till en 
”kultur”. Skärvor eller stenredskap påstås genom 
detta förfarande kunna berätta mycket mer om 
människors levnadssätt på platsen och om det 
forntida samhället (fig. 1). Kunskapstillskottet 
kommer från en rad fördomar om hur livet skall 
ha varit inom den aktuella ”kulturen”. Skärvan 
antas ge ”kunskap” om hur man levt, vad man 
levt av, bostäders eller gravars utformning eller 
t ex till vilken samhällskontext man hört. En så-
dan övergång från föremål till helt andra aspek-
ter av människors vardag bör aldrig tas för given. 
Trots detta har en mångfald av sådana genvägar 
upprättats för neolitikum och används flitigt och 
okritiskt. Keramikkärl och stenartefakter har 
därigenom kommit att tillskrivas betydelser som 
inte på något sätt är inneboende i artefakterna 
men som ändå ofta tas för givna. 
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Vi menar att denna typ av analogier bygger på fel-
aktiga premisser och att förståelsen för frågor av 
detta slag istället måste grundas i kontexten till, 
och på, de platser där föremålen påträffats. Kon-
texten rör i detta fall allt från bosättningsmönster, 
boplatsstorlek, boplatsstruktur till det samlade 
fyndmaterialet från undersökta lokaler. Att skapa 
förståelse på detta plan kräver att materialet när-
studeras, jämförs och betraktas förbehållslöst i syfte 
att slutligen nå en tolkning. Vi är övertygade om att 
ett sådant alternativt angreppssätt kan fördjupa vår 

förståelse för tiden och väsentligt bidra till en dis-
kussion kring förändring kontra kontinuitet inom 
det neolitiska samhället i östra Mellansverige.

Att genomföra en vision av detta slag kräver att 
stora arbetsinsatser sker på flera plan. Det är för 
det första viktigt att skapa förståelse för landskapet 
kring platserna. Landskapet bör därför inventeras, 
så att en bild av bosättningsmönster kan erhållas. 
En förståelse för kulturlandskapet på denna nivå, 
under ett bestämt förhistoriskt skede, kräver emel-
lertid också att platserna kan dateras, åtminstone 
relativt. Förståelsen för den enskilda platsen kan 
bara uppnås genom storskaliga undersökningar, där 
material såväl som aktiviteter på platserna framträ-
der. Resultaten från undersökta platser måste se-
dan brukas analogiskt för att tolka övriga enkom 
genom inventering och avgränsning kända lokaler. 

• Skapa en bild av landskapet
• Skapa en god bild av neolitiska bo-

sättningar, antal och storlek.
• Datera lämningar så att bygderna un-

der olika skeden framträder
• Tolka platserna med utgångs-

punkt i utgrävningar
• Använda utgrävningsresultaten analogiskt för 

att en bättre översiktlig bild av bygderna och 
platsernas funktion i dessa skall uppnås. 

Om bilden av samhället på detta sätt förankras i 
materialen, istället för att med utgångspunkt i en 
kulturattribuering ovanifrån projiceras på dessa 
borde rimligen en bättre bild ha förutsättningar 
att växa fram. Bilden av perioden bör således ald-
rig utgå från en hypotetisk panskandinavisk kul-
tur och sedan projiceras på materialet. Istället bör 
vi, som föreslagits ovan, närma oss det neolitiska 
från motsatta hållet. Detta kräver emellertid att 
en översiktlig bild skapas på ovan anförda nivåer. 
Först när detta är gjort bör resultaten länkas sam-
man till en helhet och tolkningar formuleras.

Inventeringar 
När det gäller inventering finns inga genvägar, en 
aktiv metod där boplatser konstateras genom gräv-
ning är enda sättet att skapa en bild god nog för vår 

Figur 1: Tolkningsprocessen kan se väldigt olika ut. 
Med en snävt typologisk utgångspunkt kan ornamenter-
ingen på en liten skärva ge upphov till tolkningar kring 
krukor, hus och livsstil. Vi förordar istället en holistisk 
syn där alla delar av fyndmateriual och kontstruktioner 
vägs in (teckning Ylva Roslund Forenius). 

Figure 1: The interpretative process can look different 
depending on the method used. With a narrow typological 
starting point, a ornament on a single potsherd, can give 
rise to an interpretation that involves both pots, houses 
and way of life. We argue instead for a method that has a 
holistic aim where both find materials and constructions 
are included (drawing Ylva Roslund Forenius).
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vision av en ny tolkningsgrund av den neolitiska 
bebyggelsen. Inventering av detta slag har gjorts i 
norra Uppland och Gästrikland. Vid inventering-
arna har framkommit en rik bild av kustbygderna 
men i t ex inlandsmiljöer har man inte kunnat på-
visa några neolitiska boplatser. Av detta framgår 
tydligt att den stora majoriteten av de neolitiska 
lokalerna ligger utmed en med dem samtida kust. 
När det gäller relativ datering av platserna kan 
denna göras genom att nivån över havet utnyttjas. 
Tack vare ett flackt landskap kombinerat med en 
stark strandförskjutning lämpar sig de neolitiska 
kustboplatserna ypperligt för denna dateringsme-
tod. Förhållandena visar att dessa lokaler har varit 
intressanta för människor huvudsakligen under 
det skede av neolitikum då respektive lokal låg vid 
en strand. Sedan platserna övergivits har de ofta 
legat orörda och inslag från senare perioder är 
därför generellt mycket begränsade. Dessa förhål-
landen kan illustreras genom den riktade stenål-
dersinventering som utfördes inför nya E4. Direkt 
efter inventeringen var det möjligt att göra en grov 
datering av platserna med utgångspunkt ifrån lo-
kalernas nivå över havet och karaktär (Björck & 
Guinard 2003). Dessa preliminära dateringar har 
visat sig stämma mycket väl med de senare utförda 
14C-dateringarna samt vidare analyser av platser-
nas förhållande till strandlinjen (se Risberg m fl 
i denna volym). Av detta kan två slutsatser dras; 
bosättningarna ligger genom hela epoken företrä-
desvis strandnära och strandförskjutningen har i 
princip varit enkelriktad. 

I nordligaste Uppland, vid området kring Dal-
älven, har utförts en storskalig inventering som 
givit en klar bild av omfattningen på de neolitiska 
kustboplatserna (Björck 1999a, 2000b; Björck & 
Guinard 2003). Området kan därför exemplifiera 
hur bosättningsmönstret i kustmiljöerna har sett 
ut och hur detta har förändrats under olika skeden 
av neolitikum. 

Rumsliga aspekter 

Att platserna ofta legat orörda gör också att kust-
boplatser är väl lämpade för studier av depositions-
mönster och boplatsorganisation. När det gäller 
underlag för att diskutera rumsliga aspekter inom 

lokaler, krävs att platserna undersöks kontextuellt 
(jfr nedan boplatsstruktur). Att fånga betydelsebä-
rande variationer inom boplatsen är nödvändigt 
för att en diskussion kring hur rummet brukats ska 
kunna göras. Helst skall hela ytan undersökas så 
att även det, ofta mycket informativa, specifika kan 
förstås. En undersökning som utförs efter en sådan 
vision skapar emellertid mycket merarbete i alla 
steg. Det är mer som skall grävas i fält, det blir ock-
så mer fynd att registrera och slutligen blir det mer 
kontexter att knyta dessa till. Vad värre är tillkom-
mer sedan en multiplikationseffekt när den fram-
tagna helheten skall tolkas. Förfarandet står i bjärt 
kontrast till de genvägar som förekommer inom 
arkeologin, en grävd kvadratmeter kan oblygt på-
stås representera närmaste 100 kvadratmeter eller 
så kan en grävd liten yta påstås representera en hel 
lokal. I det följande skall rimligheten i sådana an-
taganden undersökas. Genom att vi har grävt hela 
kulturlagret, på flera platser, i sammanhängande 
ytor kan i ljuset av dessa resultat en rimlighetsvär-
dering göras (jfr Biwall m fl i denna volym). 

En första iakttagelse av betydelse är att inga fynd-
kategorier är jämnt fördelade över en boplats utan 
förekommer i olika sammansättningar i olika delar. 
Att undersöka enbart en liten del av en plats ger 
därför inte ett godtagbart underlag för att diskutera 
rumsliga aspekter eller ens t ex subsistens. Det är 
inte heller tillräckligt att uppnå en översiktlig förstå-
else av spridningen av massmaterial genom spridda 
provgropar. Materialet på en boplats är aldrig ”nor-
malfördelat” och därför blir den bild som framträ-
der i sådana gropar en av potentiellt många möjliga 
(Björck 1997). Den som har erfarenhet av att gräva 
sammanhängande ytor inser att ett stort antal frå-
gor inte bör diskuteras med utgångspunkt i sådana 
material. Detta rör särskilt rumslig organisation och 
kontexter, men också betydlig fler aspekter. 

Flera nya noggrant genomförda och storskaliga 
undersökningar av neolitiska platser i östra Mel-
lansverige har skapat möjligheter att diskutera 
perioden ifrån helt nya utgångspunkter. Den nya 
förståelsen ligger långt från att attribuera kruk-
skärvor till en viss kultur, för att i nästa steg påstå 
att detta har något att berätta om människornas 
levnadssätt eller t ex gravskick. Istället handlar 
det här om en mer direkt kunskap, hämtad från 
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igenom när han diskuterar keramikornamentik. 
Efter en beskrivning av hur simpel den östsvenska 
ornamentiken som regel är konstateras att:

”I mera sällsynta fall förekommer emellertid 
hvad man skulle kunna kalla en vertikal grup-
pering i ornamentens ordning. Denna orna-
mentik vittnar onekligen om framsteg, och jag 
anser det högst sannolikt, att vi häri ha att se ett 
inflytande af den präktiga ornamentik som upp-
träder i södra Skandinavien under dösarnes och 
gånggrifternas tid” 

(Almgren 1906:102). 

Associationerna inom förståelsehorisonten formas 
så att de bekräftar den ursprungsmyt, den historia 
nationalstatens förhärligande kräver. Den präktiga 
förhistoria med mäktiga monument som känne-
tecknar Skåne och Danmark kan genom oriente-
ringen av linjer på keramikskärvor bevisas finnas 
även i Mälardalen. Man når dock inte ända fram till 
den enhetliga rikshistorien, då skillnaderna mellan 
den materiella kulturen i Skåne och Norrland är 
alltför stora. Norrland släpper man och denna re-
gion beskrivs länge, som vi skall se nedan, som en 
efterbliven landsdel dit sydlig högkultur anländer 
sent (Loeffler 2007:119ff). Är det så att det är sam-
manförandet av Svea- och Götaland, huvudstadsre-
gionen, med de ”präktiga” lämningar som hör till 
ursprungsmyten som är det viktiga? Som framgår 
nedan är tanken på att en gräns bör dras så att Mä-
lardalen otvetydigt kan knytas till ett sydligt kul-
turområde långt ifrån ny. Redan under 1800-talet 
lanseras förslag i denna riktning. På likartat sätt 
kan de konstruerade kulturgränser som skiljer jä-
gare och samlare i nuvarande Finland och på Åland 
från dem som lever i östra Mellansverige länkas till 
politiska och språkliga gränser i vår egen tid. För-
ståelsehorisonterna blir därmed en central faktor i 
styrningen av vilka kulturella släktskap som man 
utläser ur fragmenten från det förflutna. Det blir 
helt enkelt en fråga om vilka berättelser som är 
politiskt, akademiskt gångbara och vilka som inte 
är detta. Att materialen i hög grad präglas av skif-
ferredskap, s k finska krummejslar, trindyxor, lerfi-
guriner, att benmaterial helt domineras av marina 
djur, att boplatserna ensartat är lokaliserade till 

fyndbilden på platserna, analyser av t ex benma-
terial eller kärlens innehåll, samt de framkomna 
konstruktionerna. Med detta arbetssätt bör vi ha 
förutsättningar att kunna ge en bild av mångfal-
den i forntiden och inte stanna vid de katego-
riska stereotyper som oftast presenteras. Syftet 
här är inte att kasta alla de iakttagelser som till 
slut resulterat i en uppsättning redskap och före-
mål som kallas kultur i papperskorgen. Det finns 
goda poänger med dessa och på ett övergripande 
plan kan kanske uppsättningar av vissa föremål, 
keramik och t ex hus eller gravkonstruktioner av-
spegla viktiga variationer i materiell kultur un-
der forntiden. När det gäller förekomst av enbart 
enstaka artefakttyper eller konstruktioner från 
sådana uppsättningar bör man emellertid inse att 
dessa kan förekomma i olika miljöer. Föremåls-
uppsättningar måste dessutom rensas från förut-
fattade meningar och åter bli vad de en gång var, 
d v s en uppsättning föremål som kan ge oss viss 
kronologisk information. Det är viktigt att vi ald-
rig glömmer att ett sådant enkelt faktum som att 
ett föremål kan brukas av nästan vem som helst 
också gäller i en avlägsen forntid.

Den gropornerade  
keramikens verkningshistoria
Keramik i östra Mellansveriges (oftast gropor-
nerad) har länkats samman med neolitisering-
en, till den grad, att det inte längre krävs spår 
av jordbruk för att konstatera att keramiken hör 
samman med ”Trattbägarbönder” och jordbru-
kets införande. Istället räcker det med keramiken 
i sig, för att konstatera detta. En värdering av den 
sammanlagda fyndkontexten (t ex säl och fisk på 
strandnära boplats) blir sekundär i förhållande 
till den berättelse (jordbruk av centraleuropeiskt 
ursprung) som ligger i horisontens förförståelse 
(jfr Goldhahn 2005:129ff). 

En annan förståelsehorisont är den roll platser-
na fick i den moderna erans framväxande national-
stat och dess behov. De östsvenska keramikboplat-
serna behandlas redan i det allra första numret av 
Fornvännen 1906. Oscar Almgren skriver om någ-
ra uppländska stenåldersboplatser. I diskussionen 
lyser antaganden och fördomar om förhistorien 
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skärgården, att monumentalt gravskick helt saknas, 
är i denna förståelsehorisont av föga intresse och 
inte på något vis komplicerande när det gäller kul-
turell attribuering eller myten om ursprunget. 

Gränsernas betydelse,  
en tillbakablick 

Att gränser har betydelse, både för hur vi avgrän-
sar och hur vi uppfattar de arkeologiska lämning-
arna är helt klart. Det är inte enbart forntida 
gränser som har betydelse för vilka jämförelser 
som för oss ter sig relevanta. I hög grad är det 
nog våra nutida, språkliga och politiska gränser 
som ibland avspeglas. Beroende på vilken sida av 
sådana gränser som en plats ligger på, blir dess 
sammanhang (kulturattribuering) och därmed 
associationerna styrda av detta. När kategorierna 
stämmer dåligt talar man om inlånade föremål, 
influenser eller rent av folkförflyttningar. David L 
Clarke (1968) och många andra har diskuterat en 
så kallad polytetisk kulturteori, där en mångfald 
av variabler undersöks och avgränsas. I områden 
där många företeelser förekommer tillsammans, 
menar han att man kan tala om en arkeologisk 
kultur. Vad man kanske inte fullt ut beaktar är att 
det antalet potentiella variabler är närmast oänd-
ligt. Det är redan i val av undersökningsobjekt, t 
ex en viss sorts redskap, en viss typ av bostad, ett 
visst levnadssätt etc som man bestämmer sig för 
vilket område en företeelse lämpligen skall asso-
cieras till, och vilka företeelser som bara har ”lå-
nats” in och därmed inte egentligen är typiskt för 
dessa människor. När det gäller undersöknings-
objektet kan man sedan välja att lyfta fram olika 
aspekter. När det gäller redskapet är det kanske 
tvärsnitt, egg, längd, material eller något annat vi 
väljer att lyfta fram. Detsamma gäller emellertid 
för såväl bostäder som levnadssätt, där t ex före-
komst av svinben eller en viss konstruktion lyfts 
och sägs vara länkad till jordbruk eller en kultur. I 
det följande skall en översikt av Norrlands arkeo-
logiska historieskrivning utnyttjas, för att belysa 
hur urval leder till skilda tolkningar. En iaktta-
gelse som vi menar har stor principiell relevans 
även när det gäller tolkningar som gjorts kring 
östra Mellansveriges neolitikum. 

Det är vår övertygelse att när man talar om diffusa 
storheter såsom arkeologiska kulturer, så saknar 
dessa enhetlig betydelse under neolitikum, lik-
väl som under andra perioder. Det finns inte en 
enhetlig trattbägar-, gropkeramisk, kamkeramisk 
eller ens stridsyxekultur inom de områden som ut-
pekas som präglade av respektive företeelse. Inom 
sådana områden finns istället en mångfald av sam-
hällen med olika ekonomiska strategier, organisa-
tion och kontaktområden. Dessa samhällen delar 
i olika grad materiell kultur, sannolikt oftast i fly-
tande övergångar för skilda företeelser. Många så-
dana aspekter borde egentligen beskrivas som tek-
nokomplex snarare än kulturer, då de senare ger 
felaktiga associationer. När det gäller östsvenskt 
neolitikum kan inte detta område, ens under den 
tidigneolitiska fasen, säkert knytas till enbart ett 
sydvästligt område. E4-undersökningarna har, 
som framgår nedan, visat att människorna ge-
nom hela den neolitiska perioden levt av insamlig 
av vegetabilier, marin jakt och fiske (Björck m fl 
2005:15). Näringsstrategier har man gemensamt 
med många människor i norr och öster vid denna 
tid. Man har av allt att döma levt året om på bo-
platser i skärgårdarna och bostäderna är främst 
rundade hyddor – även detta har stora likheter 
med levnadssätt som varit vanliga både, norrut 
och österut under denna tid (Björck 2007c). Grav-
skicket präglas av jordningar med rödockra, även 
detta har man gemensamt med människorna i 
norr och öster (Björck 2007a). Kamornering präg-
lar keramiken redan från tidigneolitikum och se-
dan genom hela perioden. Gropornering är också 
otvetydigt av östligt ursprung, men många andra 
variabler skulle kunna framhållas (Wyszomirska 
1984; Werbart 1999: 336ff; Björck 2003). Under 
hela neolitikum finns det således många variabler 
som visar att människor i östra Mellansverige haft 
starka band både norrut och österut, likväl som 
mot söder. Problemet med dessa associationer 
är att oavsett om de antas peka mot söder, öster 
eller någon annanstans så är dessa innovationer/
influenser som ingår i en östsvensk kontext. Det 
är denna som bör värderas sammantaget och för-
utsättningslöst, inte det teknokomplex vilket de 
eventuellt kan vara en del av (Björck manus). Idag 
finns en stor mängd utgrävningsmaterial där före-
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mål finns i ett sammanhang. Vi är därför inte läng-
re hänvisade till en arkeologi där man räknar upp 
ett antal orter där en viss artefakt påträffats, för att 
i nästa steg säga att dessa människor varit del av 
samma kultur. Att man under forntiden inte haft 
enheter på den rumsliga nivå där de arkeologiska 
kulturerna befinner sig, borde vara klart för envar. 
Lika självklart borde det vara att enskilda föremål 
eller konstruktioner inte bär på entydig informa-
tion om hur människorna som brukat artefakten 
har levt. Utlåtanden om sådana saker måste för-
ankras i helheten på respektive plats. En arkeologi 
som syftar till att förstå sådana saker kan inte utgå 
från panskandinaviska perspektiv. Istället måste 
primärt en bild av föremålens sammanhang ska-
pas och förankras lokalt. Vi menar att det inom 
östra Mellansverige under neolitikum fanns en 
mångfald av olika grupperingar (fig. 2). Männis-
korna har gjort olika val kring hur man bör leva, 
hur man definierar sig själva o s v. Detta landskap, 
liksom de flesta regioner, är i detta avseende bäst 
beskrivet som en mosaik av samhällen och dessa 
kan mycket väl ha haft olika ideal och skilda kon-
taktområden. En modern arkeologi bör vara sam-
hällsorienterad och spegla en sådan mångfald. 

Kulturgränser har länge diskuterats inom arkeo-
login och var gränserna dras varierar (Wyzomirska 
1984; Baudou 1987). Sannolikt har oftast utsträck-
ningen oftast mer att göra med urval av variabler 
än med någon slags forntida enheters utbredning. 
Redan tidigt diskuterades att man borde skilja 
stenålderskulturerna i södra Skandinavien från 
fångstkulturerna i norr (t ex Nilsson 1838; Worsaae 
1846). Ett förslag var att gränsen mellan nordliga 
och sydliga grupper gick norr om Uppland, Väst-
manland och Värmland (Hildebrand 1872). Den-
na gräns och de iakttagelser man gjorde, kom att 
aktualisera tanken att norra Skandinavien präglats 
av en särskild arktisk kultur, som helt skilde sig 
från den sydskandinaviska. Oluf Rygh tänkte sig 
att den arktiska gruppen etniskt var anknuten till 
våra tiders samer (Rygh 1871:188ff; 1876:177ff). 
Brögger kom i sin avhandling till slutsatsen att 
den arktiska skifferkulturen i Norge och Sverige 
uppburits av människor som levde som jägare och 
fiskare (Brögger 1909). Dessa människor stod i 
motsatsförhållande till sydliga åkerbrukare. Han 
betraktade den arktiska skifferkulturen som en 
del av den östsvenska boplatskulturen (d v s den 
gropkeramiska kulturen i östra Mellansverige) och 

Figur 2. Undersökningsområdet i ett nordiskt 
perspektiv. Skuggningen syftar till att illustrera hur det 
unikt östsvenska är besläktat med, men också till viss del 
avviker från, den omgivande regionen. Det räcker med 
att se på kartan för att inse att östra Sverige ligger mellan 
Skåne/Danmark, Norrland och Åland/Finland. Det är 
föga förvånande att de neolitiska lämningarna i området 
också kan karaktäriseras som en blandning mellan före-
teelser i dessa områden, denna iakttagelse har dock svårt 
att få motsvarande genomslag i vår kulturhistoriska 
beskrivning. 

Figure 2. The investigation area in a Nordic perspec-
tive. The scraffated area illustrates how the uniquely 
Eastern Swedish is related too, but also differs from, the 
surroundings regions. One only has too look at the map 
too realize that Eastern Sweden lies between Scania/
Denmark, Norrland and Åland/Finland. It´s hardly 
surprising that the Neolithic remains in the area also can 
be characterized as a mixture of different phenomenon’s 
in these areas, but surprisingly such observations are not 
recognized in much of the cultural history that are being 
written.
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menade att denna arktiska kultur hade sina rötter 
i Finland och Ryssland. Detta är en bild som fle-
ra andra forskare också framförde vid denna tid 
(Almgren 1906:117). Även Oscar Montelius var av 
åsikten ”att ett folk av östlig stam jämte våra förfä-
der under stenåldern bodde i landets norra delar” 
(Montelius 1917: 8, 20). Det som är av intresse i 
detta är teorin om den sammanlänkning mellan 
den materiella kulturen i östra Mellansverige och 
områdena mot norr och öster som länge var rå-
dande. Idag förnekas sådana samband och istället 
lyfts kontakter mot söder och väster ofta fram.

Oscar Almgren vänder bilden upp och ned, ge-
nom att hävda att skifferredskapens ursprung är 
att söka i södra Skandinavien. Här skall redskap 
i ben ha förfärdigats i de former som vi finner i 
norra Sverige och Finland. Dessa benformer har 
sedan förts över till skiffer när sydliga grupper 
trängt upp längs Bottenhavet och stött på detta 
material (Almgren 1914). Den bild som genom 
denna process, helt oväntat, växer fram är att de 
nordskandinaviska skifferredskapens ursprung 
fanns i södra Skandinavien. Denna slutsats drogs 
genom antagandet att ursprunget för skiffer-
redskap står att finna i östsvensk gropkeramisk 
kultur, en kultur man ansåg sig veta att den var 
affinerad med sydskandinaviska material (se t ex 
Almgren 1906). Det fanns även andra forskare 
som var övertygade om att främst sydliga influen-
ser haft betydelse, en polemik med udden riktad 
mot äldre idéer om protolapska eller östliga influ-
enser i Norrland. Lämningarna i området borde, 
menade man, istället ses som en direkt utlöpare 
av den syd- och mellansvenska stenåldern, med ett 
äldsta skede i gångriftstid (Hallström 1929: 51). 
När den arktiska gruppens ursprung hade formu-
lerats inskränktes diskussionen i princip till typo-
logiska resonemang om vilka flintförlagor som gi-
vit upphov till vilken skifferartefakt (Bagge 1923; 
Lindqvist 1935; Almgren 1914:46f). De högst rele-
vanta frågorna kring ett eventuellt nordligt sam-
manhang, som skiljer sig från Sydskandinavien, 
en regional särart, lämnades därhän. Med tanke 
på tonläget och de kopplingar som diskuterades 
bara några decennier tidigare, ter sig detta för-
vånande. Det sker emellertid under en period då 
nationella rörelser vinner styrka i hela Europa och 

ett framhållande av en nationell enhet stod på den 
politiska agendan. I vår tid har dateringar visat att 
man förirrade in sig på ett villospår, som orsaka-
des av bl. a. en bristande förståelse för kronologin. 
Skifferbruket är en tradition med mesolitiska anor 
(jfr Taffinder 1997; Björck 2002: 101, 105). Att 
den gropkeramiska kulturen skulle vara ursprung 
för all skiffer, eller att dessa skulle ha skapats efter 
sydliga förlagor är därför orimligt. 

Frågan kring den arktiska stenåldern var inte 
färdig och när nya upptäckter gjordes blev åter en 
eventuell nordlig särart aktuell (Nummedal & Böe 
1936). Nu kombinerat med tanken att grupper av 
människor levde vid en ”refug” vid ishavet under 
sista istiden. Dessa människor ansågs även kunna ha 
haft ett arktiskt ursprung (Nordhagen 1933; Chris-
tiansson 1963). Tanken föreföll också finna stöd i 
analys av blodgrupper, vilka indikerade att samer 
troligen inte genetiskt sett skulle vara en i sen tid in-
vandrad östlig grupp (Beckman 1959: 83ff). Tanken 
får sägas fortfarande vara aktuell och kan jämföras 
med de resultat som framkommit från osteologiska 
analyser av gotländska gravar (Ahlström 1997). 
Återigen blev det nordöstliga aktuellt och tänkbart, 
som ett område med en regionalt separat karaktär, 
som måste beaktas även när östsvenska lämningar 
diskuteras. Inte så att lämningarna i denna region 
skulle vara det ena eller det andra utan att influen-
ser från dessa olika håll skulle vara av betydelse för 
skapandet av en östsvensk egenart.

Evert Baudou har överskådligt delat in utveck-
lingen av Norrlandsarkeologin under 1900-talet 
i tre skeden. Den första delen karaktäriserades bl 
a av Knut Stjernas bebyggelsearkeologiska pro-
gram vid Uppsala universitet. Perioden 1942–1975 
präglades främst av de arbeten som utfördes inför 
utbyggnaden av vattenkraften och av stora tvärve-
tenskapliga projekt, initierade från de arkeologis-
ka institutionerna vid universiteten i Uppsala och 
Stockholm. Under den sista perioden, från 1975 
fram till idag, är det främst forskning initierad 
från Umeå universitet som haft betydelse (Baudou 
1995:40ff). Ända fram till 1970-talet präglades 
diskussionerna av tanken att utvecklingen i Norr-
land var retarderad och att kulturföreteelser där-
med uppträdde med en kraftig fördröjning. Denna 
tanke har idag övergivits och Norrland har erhål-
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lit en egen regionalt förankrad historia. I denna 
historieskrivning framgår att området under hela 
forntiden haft kontakter såväl mot söder som mot 
öster i olika grad. Det har också funnits en själv-
ständig utveckling inom det nordskandinaviska 
området. Samspelet mellan dessa företeelser har 
givit regionen dess särprägel (Baudou 1995:39). 

Vi menar att även östra Mellansverige har en 
särprägel, som är värd att lyfta fram. Influenser har 
kommit ifrån söder, norr och öster. Denna iaktta-
gelse är inte ny, utan det har alltid funnits forskare 
som har uppmärksammat likheter mellan material 
i östra och norra Sverige och material öster om Bot-
tenviken och tvärtom (Wibling 1899:281f; Alm-
gren 1914; Ailio 1919; Europaeus 1919; Santesson 
1941:29; Arbman 1945; Hellman 1946; Äyrypää 
1955; Carpelan 1975; Wyszomirska 1984; Halén 
1994; Falk 1997; Miettinen 1999; Werbart 1999; 
Malmer 2002:84ff; Björck 2003; jfr dock Baudou 
1987). Trots de uppenbara samband som lyfts fram 
behandlas området ändå oftast som att det skulle 
vara en del av en enhetlig kultur med utsträckning 
ända ned mot Skåne/Danmark. Istället menar vi 
att de likheter med grupper i skilda områden som 
finns indikerar mer komplicerade samband och vi-
sar att en sådan enhetlig kultur inte existerat.

Denna forskningshistoriska utläggning kring 
Norrland och arktisk skiffer är av vikt, inte minst 
för att man skall kunna värdera de ställningstagan-
den som våra kulturattribueringar i slutändan byg-
ger på. Ofta väljer man helt enkelt att inte diskute-
ra grunden för dessa, eftersom man redan bestämt 
sig för vilka samband som är av betydelse och som 
speglar ”sanningen” om människornas rätta ur-
sprung. Trots materialens mångtydighet har man 
arbetat vidare i en tradition där södra Sverige till 
stor del tolkas som kulturellt enhetligt. Detta gäller 
inte minst det tidigneolitiska skedet (Florin 1958; 
Carlsson 1998; Burenhult 1999; Sundström 2003; 
Gill 2003). När man genom riktade urval av fynd 
anser att man visat ett sydligt släktskap, är nästa 
steg att påstå att övriga delar av samhället också 
har stora likheter med Sydskandinavien under 
denna tid (t ex Hallgren 1996; Sundström 2003). 
En övergång som är allt annat än självklar. Den 
grundläggande orsaken till upprepandet av dessa 
bilder är sannolikt att det handlar om ett medvetet 

eller omedvetet reproducerande av den nationella 
ursprungsmyt som en gång skapade tanken på det 
enhetliga Sydsverige. Föreställningar kring denna 
har tillåtits påverka urvalet av vilka delar av den 
materiella kulturen som betraktas som viktiga och 
kulturindikerande. Fornsakerna har genom dessa 
idéer och tolkningar erhållit en egen historia – sin 
biografi. I denna berättelse ingår oundgängliga så-
väl som tabubelagda associationer. Vad som styr 
vilka associationer som bedöms vara riktiga, är i 
grunden vare sig logiskt eller ens förnuftigt. Inte 
heller verkar det i någon högre grad påverkas av 
vad vi faktiskt finner på boplatserna. Istället fö-

Figur 3. Rudbeck som till en celeber skara presenterar 
sanningen om Svear och Göters ärorika ursprung. Man 
kan fundera på om det tvångsmässiga förnekandet av öst-
liga influenser, är ett utslag av ett likartat sökande efter ett 
ärorikt västeuropeiskt förflutet för nationalstaten, Sveriges 
huvudstadsregion eller har enögdheten andra orsaker?

Figure 3. Olof Rudbeck presents the truth about Svear 
and Göter to a distinguished crowd. One wonders if the 
constant denial of easterly influenses on the East Swedish 
Neolithic is a manifestation of a similar search for a glori-
ous West European past for the national state, or are there 
other motifs?
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refaller det vara andra krafter (ideologier och po-
litik i vårt tidevarv?) som är delaktiga i att skapa 
den grund utifrån vilket tolkningarna smids (jfr 
Stenbäck 2003:24). Exempelvis är det tänkvärt 
att invasionshypoteserna kring stridsyxekulturen 
formuleras strax före och under andra världskri-
get. När freden infinner sig omtolkas skeendet. 
Vår enkla rationalisering är att uttolkarna är på-
verkade av det som sker i deras omvärld (Åberg 
1949:53ff och där anförd litteratur).

Det finns flera olika utgångspunker och gränser 
av relevans i vår tids historia som kan ha påverkat 
perceptionen av forntiden. Att Finland är en nation 
som relativt sent blivit en självständig stat kan vara 
en orsak till att Oscar Almgrens förmodan, baserad 
på likheter, att den äldsta keramiken i Finland nog 
var av svenskt ursprung (Almgren 1914). Tanken 
kom att förnekas från finskt håll. En reaktion mot 
detta svenska återockuperande av den, före 1809, 
östra landsdelen kan ha påverkat den skarpa gräns-
dragning mot Sverige som utmålas. Gränsen vid 
Åland kommer senare att leda till slutsatsen att den 
finska keramiken kan vara spåren efter en första 
finsk-ugrisk invandring. En förmodan som defini-
tivt på tveksamma grunder befäster existensen av 
en förhistorisk gräns mellan nationalstaterna med 
ungefär nutida sträckning (jfr Stenbäck 1998). 
I vårt land är det nog så att man hellre betraktat 
sig som en del av en västlig sfär. Det finns bl a en 
djupt förankrad rysskräck att hänvisa till. I senare 
tid, efter andra världskriget, har nog också funnits 
en stark önskan att befinna sig väster om järnri-
dån. Modern forskning har emellertid, när det gäl-
ler andra perioder bronsålder, järnålder och senare 
lyft fram de rikliga kontakter över Östersjön som 
funnits (se t ex Hjärtner-Holdar 1993; Jansson 
1999, 2005; Mangelsdorff 2007). Det är därför tid 
att skapa en modell som förklarar och integrerar 
sådan iakttagelser även under stenåldern. 

Syftet med denna genomgång har varit att 
belysa den mångtydighet som egentligen präg-
lar fynden i östra Sverige och de kontakter som 
verkar ha funnits under perioden. Påträffade fö-
remål kan knytas till många skilda områden och 
därmed kulturer. Frågan om till vilket panskan-
dinaviskt kulturkomplex som lämningarna skall 
knytas har böljat fram och åter. Antagandena 

baseras vanligen på enskilda artefakter och så-
dana finns som pekar lite varstans. Frågan är 
emellertid om detta är en fruktbar ingång. Le-
der anknytandet av den påträffade artefakten till 
en överregional konstruktion till någon ny eller 
djupare kunskap? I östra Mellansverige finns ett 
flertal av de företeelser som är karaktäristiska för 
den arktiska gruppen. Samtidigt är det en öp-
pen, kanske inte ens viktig, fråga vilket ursprung 
dessa människor hade. Ser man till gravskick, 
levnadssätt, bostäder och t ex symbolvärld är det 
sannolikt att ett nordligt eller östligt område står 
dessa människor närmast (Ozols 1974; Wyszo-
mirska 1984; Werbart 1999; Björck 2002, 2003). 
Betraktar man istället de yxor, flintspetsar eller, 
menar somliga, keramiken, blir ett sydvästligt 
område aktualiserat. 

Idag kan vi vara kritiska till det oblyga projiceran-
det av historiskt kända etniciteter på förhistoriska 
material. Tolkningen av de neolitiska lämningarna 
i Skandinavien är belamrad med tankegods och 
idéer, kring t ex lång- eller kortskallar, vars ur-
sprung nog inte alltid tål dagens ljus (t ex Almgren 
1906:116). Tankar kring att knyta skallformer eller 
föremålsformer till etniskt bestämda befolknings-
grupper, samer, finsk-ugrer eller germaner, torde 
vara meningslöst. Istället bör vår möda primärt 
investeras i att se till helheten lokalt, för att på en 
bredare grund tolka lämningarna. Bara detta kan 
ge oss en bättre grund till att förstå samhället och 
tänkbara kontaktområden i respektive region. Om 
det är något som vi kan lära oss från diskussionen 
kring var gränser mellan olika företeelser egentli-
gen gick, borde det vara att neolitiska samhällen 
inte kan ha fungerat på en panskandinavisk nivå. 
Vi måste ta till oss det orimliga i att diskutera de-
taljer i samhällsorganisation med utgångspunkt i 
att utifrån t ex ett lerkärls ornering knyta platsen 
till en tänkt enhet på denna nivå. De avgränsning-
ar vi härigenom skapar har sannolikt liten relevans 
för den komplexa mosaik som utgjorde forntida 
samhällens utbredning. En förståelse för samhälls-
nivån bör arbeta med väl avgränsade områden. 
Inom områdena måste en mycket god upplösning 
skapas, för att vi skall kunna närma oss målet. Det 
är också helt nödvändigt att arbeta holistiskt och 
väga in många variabler.
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Stenålder längs E4
E4-projektet innebär att ett större antal platser från 
hela den neolitiska sekvensen för första gången har 
undersökts storskaligt. Det äldsta skedet represen-
teras av Glädjen, en plats som daterats till århund-
radena omkring 4000 f Kr. Bålmyren, Högmossen, 
Postboda 1 och 2 samt Snåret hör till perioden ca 
3700 till 3000 f Kr. Brännpussen, Fembäcke och 
några mindre aktivitetsområden på Snåret hör till 
perioden 2800–2500 f Kr (Sundström & Darmark 
2005; Lindberg 2006; Nilsson 2006; Sundström m fl 
2006; Björck & Larsson 2007; Björck & Lindberg 
2007; Björck & Hjärthner-Holdar (red) manus). 
Slutligen har en lokal undersökts vid Djurstugan 
som daterats till omkring 2300 f Kr (Ytterberg 2006). 

Nedan skall resultaten från de nu undersökta 
platserna presenteras, i syfte att ge en bild av män-
niskornas livsstil. Den bild som presenteras skall 
inte utgå från de fördomar eller förförståelser som 
är knutna till de neolitiska kulturerna, utan istäl-
let skall beskrivningen utgå från resultaten, fynd-
materialet och de kontexter som påträffats. Sam-
mantaget bör denna sekvens av neolitiska platser 
kunna ge en välförankrad bild av hur människor 
levt i regionen under perioden.

Lokalisering och datering

Dateringarna visar att platserna hör till alla delar 
av den neolitiska sekvensen. Om lokalerna relate-
ras till en för respektive datering relevant strand-
nivå, är den bild som framträder entydig. Platser-
na ligger strandnära genom hela sekvensen. Det 
är en bild som väl överensstämmer även med tidi-
gare resultat från forskning på material från detta 
område (t ex Björck 1998, 2000a, 2003; Segerberg 
1999, se även Björck m fl 2005). Det är också möj-
ligt att med utgångspunkt i skärgårdsrekonstruk-
tioner närmare beskriva platsernas läge i landska-
pet. Lokalen Glädjen låg under tidigneolitikum på 
en stor långsträckt ö i skärgården. Högmossen låg 
under ett senare tidigneolitiskt skede i inre delen 
av bukt, på en halvö i skärgården. Bålmyren låg vid 
ungefär samma tid i ett söderläge på en ö i skärgår-
den. Snåret låg under äldsta delen av mellanneoli-
tikum, i ett skyddat läge vid inre delen av ett sund. 

Postboda 1, Postboda 2 och Postboda skjutbanan, 
daterade till 3400–3100 f Kr låg också strandnära 
vid sund, på en halvö i skärgården. Brännpussen 
låg under senare delen av mellanneolitikum på 
östsidan av en ö i innerskärgården. Djurstugan, 
daterad till övergången mot senneolitikum, låg i 
ett från stranden något indraget läge, på en halvö 
i skärgården. Det finns emellertid två platser som 
undersökts inom ramen för E4-projektet där fynd-
materialet antyder neolitisk verksamhet i inlan-
det. I båda fallen är det en strandnära lokalisering 
vid vattensystem i inlandet. Vid Snåret påträffa-
des keramik som av allt att döma var mellanneo-
litisk. Aktiviteterna kunde knytas till den forntida 
sjö som låg vid platsen under mellanneolitikum 
(Björck & Larsson 2007). Fembäcke är även det 
en plats som under brukningstiden verkar ha va-
rit belägen vid stranden till en sjö några kilometer 
från den samtida kusten. Båda insjöaktiviteterna 
karaktäriseras av ett mycket litet fyndmaterial och 
avsaknad av större konstruktioner. Sannolikt av-
speglar dessa fynd insjöfiske under mellanneoliti-
kum, det neolitiska benmaterialet vid Fembäcke 
härrör från fisk (gädda, abborre, sik/lax och sill). 
Det ter sig sannolikt att fynden avspeglar att män-
niskor vid kustboplatserna utnyttjat ett större 
område runt lokalerna. Åtminstone i fallet med 
Fembäcke kan platsen genom förekomsten av sill 
med säkerhet knytas till det system av boplatser 
som fanns vid samtida kusten. Datering av dessa 
båda platser har endast kunnat göras typologiskt, 
då inget annat daterbart material påträffades från 
de mellanneolitiska faserna på endera lokal. Att så 
är fallet på båda platserna kan antas ha att göra 
med aktiviteternas sannolikt tillfälliga karaktär 
som starkt avviker från vanliga kustboplatser. Fö-
rekomsten av limniska etableringar är viktigt att 
väga in när t ex spridningar av lösfynd värderas i 
syfte att diskutera bebyggelsens utbredning under 
olika skeden. Neolitiska lösfynd på höga nivåer, 
betyder inte nödvändigtvis neolitiska inlands-
boplatser (jfr Apel m fl 1995:89ff; Lekberg (red) 
1997; Carlsson 1998:51). Till detta kan läggas pro-
blemet med att yxor enbart framkommer där mark 
idag eller det nära förflutna utnyttjats för jordbruk 
eller t ex täkt. Sedan kan dessutom bedömnings-
grunden för lösfunna yxor till en viss tidsperiod 
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ifrågasättas. Slipade yxor förekommer i regionen i 
säkra mesolitiska kontexter, lika väl som trindyxor 
förekommer i helt neolitiska sammanhang (Björck 
m fl 2000: 63; Björck & Hjärthner-Holdar (red) 
manus). Att okritiskt dra långtgående slutsatser 
kring spridning av lösfunna yxor är därför vansk-
ligt av flera orsaker.

Det är av relevans att understryka att de platser 
som undersökts inom ramen för E4-projektet och 
som legat vid kusten under mesolitikum eller under 
tidigneolitikum, under senare skeden har utgjort 
rena inlandslägen. Det finns således ingen grund 
att påstå att endast skärgårdsmiljöer har berörts 
av projektet. Vägen utgör ett tvärsnitt av landska-
pet och bör visa hur stenålderns bebyggelse i stort 
varit lokaliserad. Det finns således heller ingen 
grund för att anta att det skulle finns inlandsloka-
ler av andra slag än de limniska etableringar som 
framkommit i området. Om sådana funnits skulle 
dessa förväntas framkomma vid undersökningar i 
denna skala. Ett rimligt krav på dem som okritiskt 
för fram hypoteser kring gårdar och jordbruk som 
viktiga inslag i den neolitiska livsstilen är att ar-
keologiska belägg för detta presenteras (Carlsson 
1998; Gill 2003; Sundström 2003; Sundström & 
Darmark 2005). Den bild som framkommit under 
E4-projektet och som forskare även tidigare tyckt 
sig se i denna region är en neolitisk demografi där 
större delen av befolkningen bor längs kusterna 
och att samhällena i hög grad är inriktade på ma-
rina resurser. Det är en bild som i nuläget ter sig 
vara oemotsagd sett till källmaterialet. Detta bety-
der inte att lokalsamhällen med inslag av jordbruk 
eller domesticerade djur inte skulle kunna före-
komma. Däremot visar resultaten att det i nulä-
get inte finns anledning för någon att tro att detta 
skulle ha varit vanligt eller att ett sådant levnads-
sätt skulle ha präglat regionen. Om så varit fallet 
skulle aktiviteterna, precis som kustboplatserna, 
förväntas lämna arkeologiska spår. 

Fyndmaterial 
Fyndmaterialet från E4-undersökningarna är om-
fattande och analysen kommer därför att hållas på 
en mer generell nivå. Det urval av variabler som 
beaktas bedöms emellertid kunna ge en bild av 

vad platserna egentligen representerar. Ben, ke-
ramik, redskap och konstruktioner kommer att 
användas för att ge en bild av hur man levde och 
vilka aktiviteter man ägnade sig åt. Sammantaget 
bör dessa variabler, om de värderas fördomsfritt, 
kunna ge en god bild av livet i Uppland under ti-
dig- och mellanneolitikum. När det gäller keramik 
diskuteras kärlens storlek och bruk. Variationen i 
storlek bedöms utifrån kärlens mynningsdiame-
trar och hur kärlen använts bedöms genom utförda 
lipidanalyser. På platser där detta är möjligt sam-
mankopplas också dessa variabler. När det gäller 
benmaterialet är det främst artvariation som lyfts 
fram. Detta görs i syfte att ge en bild av vilka djur 
som har varit viktiga i försörjningen. På storska-
ligt undersökta platser kan även en kvantifiering 
av benen ge en vink om arternas relativa betydelse. 
Denna fråga kan emellertid också belysas utifrån 
de ovan nämnda lipidanalyserna. Redskap dis-
kuteras främst med utgångspunkt i stenmaterial. 
Detta ger emellertid endast en ytlig bild, då man 
får förmoda att en stor andel av redskapen varit 
framställda i material som inte bevarats. Att så va-
rit fallet framgår av slitspårsanalyserna som visat 
att en stor andel av stenredskapen har använts vid 
bearbetning av ben, horn eller trä etc (se Lind-
berg i denna volym). Betydelsen av sådana mate-
rial framgår också genom att det från flera lokaler 
finns bearbetade ben som råkat brännas och där-
för bevarats (Björck 1998; Sundström & Darmark 
2005; Sundström m fl 2006; Björck & Hjärthner-
Holdar (red) manus). De skifferredskap som har 
påträffats på många platser (Bålmyren, Postboda, 
Högmossen) har dessutom former som också till-
verkats i ben (Stenberger m fl 1943:taf 7; Janzon 
1974:295). Att sådana redskap har utgjort en an-
senlig del av den materiella kulturen är därför san-
nolikt. Konstruktioner berörs endast kort i detta 
sammanhang och för mer ingående resonemang 
hänvisas till Larsson & Lindberg i denna volym 
samt Björck 2007a (volym 2) och Björck 2007b 
(volym 3) i E4-serien.

Keramik 

Keramik är det fyndmaterial som framför allt an-
vänds i försök att typologiskt knyta det östsven-
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ska materialet till ett sydskandinaviskt kulturom-
råde. Det material som framkommit längs E4 kan 
endast med god vilja och viss möda knytas till en 
sådan enhet. Framförallt bygger resonemangen 
på att kärlform påstås vara enhetlig. Ser man på 
en modern publikation av sydskandinaviska kärl, 
så framstår dessa som långt ifrån identiska med 
de östsvenska material som framkommit vid t 
ex Glädjen, Anneberg, Västeräng, Bålmyren el-
ler Högmossen (Segerberg 1999; Björck 2000a; 
Sundström & Darmark 2005; Lindberg 2006; 
Björck m fl manus). De sydskandinaviska kärlen 
har rund eller plan botten, är genomgående glät-
tade eller polerade, samt i de flesta fall fria från 
gropar. Det förekommer öron vid övergången 
mellan skuldra och buk eller buk och botten. Or-
namentiken är präglad av intryck med pinne och 
finger, hängande koncentriska halvbågar utförda 
i tvärsnodd (Stilborg 2002:57ff). Till detta kan 
läggas förekomst av kragflaskor och så kallade 
lerskivor. Samtliga uppräknade egenskaper är 
enligt vår mening främmande i östsvenska ma-
terial. Det förs dock en diskussion kring möjliga 
kragflaskor i regionen (jfr Stenbäck & Graner 
2005). De fåtaliga fragment ifrån vilka dessa an-
taganden utgår kan emellertid härröra från andra 
typer av kärl. Själva kragen har aldrig påträffats i 

regionen, detta trots att tonvis av material upp-
tagits. På platser som Anneberg, Västeräng eller 
Glädjen är gropornering vanligt och kamstämpel 
ingår från äldsta tid i materialen. När man kom-
mer framemot senare delen av tidigneolitikum 
blir dessa östsvenska särdrag alltmer påtagliga 
och på platser som Bålmyren och Högmossen 
är kamornamentik och gropornering domine-
rande. Under mellanneolitikum blir skillnaderna 
i materialen mellan södra och östra Sverige allt 
större. Vad gäller detta skede uppfattas dock inte 
skillnaderna som något problematiskt, eftersom 
man i denna tid skiljer på östsvensk gropkera-
misk- och mellanneolitisk trattbägarkultur. Pa-
rallellt med denna omsvängning börjar keramik 
på Åland benämnas som gropkeramisk och förs 
därigenom samman med östsvenska material (jfr 
Stenbäck 2003). Vi uppfattar det som irrelevant 
att göra dessa omsvängningar över tid, istäl-
let menar vi att det hela tiden funnits kontak-
ter och att det snarare är en fråga om frekvens. 
Att okritiskt koppla människor och samhällen åt 
enbart ena eller andra hållet är fel. Vi menar att 
det finns anledning att ifrågasätta de förenklade 
samband som föreslagits inom ramen för befint-
liga kulturer. Att kontakter funnits är uppenbart 
när det gäller keramik. I både Finland och östra 
Sverige finns inslag av organiskt- eller kalkmag-
rat gods redan före mellanneolitikum (se t ex 
Edgren 1993; Björck m fl 2004; Björck manus). 
Under senare delen av mellanneolitisk tid börjar 
dock en majoritet av keramiken magras med or-
ganiska material, t ex ben eller kalk. Detta är en 
markant teknologisk förändring som idag fram-
träder genom att den senare keramiken framstår 
som porig. Keramik av detta slag har inom E4-
projektet påträffats bl a på Brännpussen (Nilsson 
2006). Det är intressant att denna teknologiska 
förändring sker parallellt, dateringarna indikerar 
nämligen att detta slår igenom omkring 3000 f 
Kr på båda sidorna av Östersjön. I Sverige sker 
detta inom de faser som benämns Fagervik III/
IV och i Finland inom den sena kamkeramiken 
(KA3) och Pyheensiilta (KA4). 

Det är emellertid inte lika uppenbart åt vilka 
håll dessa kontakter varit riktade. Det är rimligt 
att det Östsvenska, precis som dess geografiska 

Figur 4. Resultaten av lipidanalyserna på keramik 
från boplatserna längs E4.

Figure 4. The results from the lipid residue analysis 
on ceramics from the sites along the new E4.

Lokal Lipider Mynnings-
diameter

Glädjen Vegetabilier 10–38 cm

Högmossen Fiskmarin och vegetabilier 3–44 cm

Bålmyren – 16–35 cm

Snåret Fiskmarin och vegetabilier 8–29 cm

Postboda 1 Idisslare och vegetabilier 10–35 cm

Postboda 2 Terrestrisk, idisslare, 
fiskmarin och vegetabilier

15–35 cm

Postboda 
Skjutbanan

Idisslare, fiskmarin 
och vegetabilier

10–35 cm

Brännpussen Marin och vegetabilier 5–35 cm

Fembäcke Fiskmarin och vegetabilier 12–35 cm

Djurstugan Terrest?, fisk och vegetabilier 15–25 cm
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läge indikerar, betraktas som besläktat med såväl 
östliga som sydliga områden.
Glädjen, Högmossen, Bålmyren, Snåret, Postboda 
1, 2 och skjutbanan karaktäriseras av fast groporne-
rad keramik. Keramiken är varierad när det gäller 
både ornamentik och kärlens storlek. Mynningsdi-
ametern på kärlen varierar mellan 3 till 44 cm och 
på samtliga platser finns kärl i storleksintervallet 
15–25 cm (se fig. 4). Det är också inom detta spann, 
som den stora majoriteten av kärlen på platserna 
återfinns. På en tidigare undersökt plats visade det 
sig vara kärl i ungefär detta intervall som hade fast-
brända matskorpor (Björck 1998:41). Ett förhål-
lande som där tolkades som att det är främst i detta 
intervall man hittar kokkärl. Vid Högmossen utför-
des lipidanalyser på 16 kärl av olika storlekar (myn-
ningsdiameter 8–41 cm). Resultaten visar att kärl 
utan spår av lipider endast finns bland de största 
kärlen (34–41 cm i diameter). Kärl med höga halter 
av lipider (fisk, marint kött och vegetabilier) och 
spår av kokning finns i storleksintervallet 10–20 cm 
i diameter. Detta kan tolkas som att de största kär-
len har fungerat som vatten- eller förvaringskärl, 
medan de med något mindre mynningsdiameter 
fungerat som kokkärl. I kärl med en mynningsdia-
meter under 10 cm finns spår av lipider men inte 
av kokning, det kan antas att dessa haft funktioner 
som t ex husgeråd (fig. 4).

Vegetabilier är en del av den neolitiska vardagen 
vi sällan hittar spår av i östra Mellansverige. Ett 
sätt att nå denna del av hushållningen är genom 
analyser av lipider. Genom att sådana analyser har 
gjorts på nästan alla neolitiska lokaler som under-
sökts inom ramen för E4 projektet, kan numera 
vegetabiliernas relativa betydelse bättre värderas. 
Lipiderna visar när det gäller kött en bild som väl 
överensstämmer med benens vittnesbörd. En ma-
joritet av kokkärlen indikerar att anrättningarna 
bör ha utgjorts av grytor med fisk, marint kött och 
vegetabilier. Ett mindre inslag av terrestra anima-
lier förekommer också, dock mycket sporadiskt. 
Spår efter tillredning av vegetabilier finns från 
samtliga lokaler och i majoriteten av alla analyse-
rade kärl. Vegetabiliernas stora betydelse framgår 
här på ett sätt som sällan avspeglas i fynden. Det 
enda som regelbundet påträffas av denna delen av 
den neolitiska hushållningen är annars hasselskal, 

vilka knappast ensamma kan förklara det markan-
ta inslag av vegetabilier som kunnat beläggas. På 
boplatsen Snåret dokumenterades emellertid en 
kokgrop som belyser denna problematik. I denna 
fanns spår av att strandvegetation i stora mängder 
insamlats och tillretts (Björck & Larsson 2007). 
Det kan röra sig om flera ätliga strandväxter vilka 
tillsammans med resurser såsom blad, bark o d 
sannolikt utgjort den vegetabiliska basen i ekono-
min i dessa samhällen

Ben 
Nämnda bild är helt i överensstämmelse med 
de benmaterial som omhändertagits från un-
dersökningarna. På samtliga lokaler utgör de 
marina benen en helt dominerande andel. Både 
fisk och säl har uppenbarligen varit centrala i 
försörjningen (fig. 3 och 4). På de platser där 
större mängder av brända ben omhändertagits, 
finns en mångfald av arter, men i avseende på 
kvantitet är tonvikten på säl och fisk överväl-
digande (fig. 5). Ett inslag av terrestriska arter 
är dock vanligt och visar bredden av resurserna 
man utnyttjat och understryker att man även 
utnyttjat omgivande inlandsmiljöer. 

Redskap 
Det förekommer redskap på samtliga platser. In-
trycket från de platser där större ytor undersökts 
är att redskapen nog fyller de flesta av de behov 
som människorna haft. Man har utfört huggning, 
slipning, malning, skrapning, håltagning, sågning 
och skurit på dessa platser. Till detta kommer de 
redskap som hör samman med jakten och fång-
sten. Det rör sig om föremål i både ben och sten. 
Många olika bergarter förekommer, men kvarts är 
mest frekvent. Redskap i ben utgör en försvinnan-
de liten del men får trots detta förmodas ha varit 
vanligt. Material av detta slag bevaras endast i de 
fall de råkat brännas och de fåtaliga artefakter som 
påträffas får därför antas representera en betydligt 
större mängd. I redskapsutbudet finns trindyxor, 
slipstenar, malstenar, brynen, pilspetsar, borrar, 
sticklar, knivar, tälgknivar, skrapor, hyvlar och så-
gar. Slitspårsanalyser har också visat att det finns 
en variation i bruket av platserna. På små, kom-
plementära lokaler finns spår efter bearbetning 
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av jaktbyten, i form av slakt och skinnberedning. 
Till stor del saknas denna typ av aktiviteter på de 
platser som tolkats som året runt brukade basbo-
platser (se Lindberg i denna volym). På basboplat-
serna finns istället ett stort antal andra funktioner, 
som bostäder, matlagning, spår av diverse hant-
verk etc. Andra specialiserade ytor finns också på 
dessa platser, det kan vara gravfält eller ytor där 
specifika uppgifter utförts (Lindberg i denna vo-
lym; Björck manus). 

Det neolitiska samhället – 
förändring och kontinuitet 
Den neolitiska perioden i östra Mellansverige bru-
kar i analogi med södra Skandinavien omtalas som 
perioden, 3950 f Kr fram till bronsålderns början ca 
1800 f Kr (Nielsen 1993:85; Malmer 2002:25; Pers-
son 1999; jfr dock Burenhult 1999:86; Segerberg 
1999:112). Definitionen av perioden är emellertid 
ofta att odling begynner. I östra Mellansverige är 
detta inte någon bra definition, då indikationer på 
jordbruk är både få och mycket lokala. På en basal 
nivå vet vi att perioden i nämnda region präglas 
av boplatser som ligger vid kusten och präglas av 
rikligt med gropornerad keramik. Vi vet också att 
dessa lokaler till sin karaktär är likartade genom 
hela den tidig- och mellanneolitiska perioden. Vi-
dare vet vi att en typologisk förändring av kerami-
ken sker över tiden. Boplatser från skilda nivåer 
över havet har 14C-daterats och visar att sekvensen 
sträcker sig från ca 4000 till 2300 f Kr. Därför är 
det rimligt att skjuta begynnelsen av neolitikum 
till ca 4000 f Kr i östra Sverige (Segerberg 1999; 
Björck 2003; 2004; Lindberg 2006).

Idag diskuteras tre modeller för det neolitiska 
samhället och här skall i korthet redogöras för 
grunddragen i dessa. Den första modellen framhä-
ver flera omvälvande samhällsförändringar under 
perioden. I denna modell hävdas att en drastisk 
förändring sker ca 3900 f Kr, då människor över-
ger ett kustnära leverne, för att istället leva som 
jordbrukare i inlandet. Denna utveckling sker som 
en direkt influens från Sydskandinavien varifrån 
ett ”paket” med bl a jordbruk, boskap, långhus 
och keramik skall ha introducerats. Övergivandet 

av kusten har dock inte varit helt genomfört, utan 
kustboplatser har utnyttjats av jordbrukarna under 
delar av året. Det har i detta system funnits minst 
tre typer av boplatser; gårdar med främst domes-
ticerade djur, specialiserade fångstlokaler vid sjöar 
och vattendrag samt kustboplatser, där ritualer fö-
retagits gemensamt för människor från ett större 
antal gårdar (Lekberg (red) 1997; Hallgren 1998; 
Sundström 2003). De olika lokalerna ligger i skilda 
lägen i landskapet och har kompletterat varandra i 
socialt hänseende. Jordbruksboplatserna brukades 
av en mindre social enhet, kanske en storfamilj. 
Dessa enheter har periodiskt samlats på kustboplat-
ser, för att ägna sig åt insamling, marin jakt, fiske 
och kultiska aktiviteter, bland annat begravningar. 
På de olika lokalerna som ingår i systemet, har man 
levt på helt olika sätt och i skilda typer av bostäder 
(Apel m fl 1995:98ff; Lekberg (red) 1997). 

Lars Sundström har tolkat detta som att man av 
historiska och nostalgiska skäl behåller en ålder-
domlig struktur på kustboplatserna (Sundström 
2003). Sundström har också fogat en fjärde typ 
av lokal till systemet, den familjebaserade kust-
boplatsen, där en familj från en gård skall ha äg-
nat sig åt jakt och fiske (Sundström & Darmark 
2005). Jordbrukarna har i denna modell uppe-
hållit sig på familjebaserade kustboplatser under 
vårvintern. I fyndmaterialet från Bålmyren finns 
emellertid indikationer på att man snarare varit 
på platsen under stora delar av året, åtminstone 
vår och höst, bedömt utifrån en närvaro av både 
benmaterial från vårvintern och hasselskal som 
kan kopplas till hösten. Det eventuella motar-
gumentet att hasselnötter är en lagringsföda och 
därmed kan ha konsumerats under samma period 
som fisken är svagt, inte minst sett till att torkad 
fisk skulle kunna fungera på exakt samma sätt. Vid 
sidan av dessa argument finns även problematiken 
med att endast 0,2 % av den fyndförande ytan på 
platsen undersöktes (Sundström m fl 2006:58). 
Fyndmaterialet på Bålmyren är alltså samplat, 
vilket gör det mycket vanskligt, för att inte säga 
omöjligt, att med någon form av säkerhet uttala 
sig om säsongsindikatorer (se t ex Biwall m fl i 
denna volym). På samlingsplatser av Fågelback-
entyp har man enligt undersökarna uppehållit sig 
under höst, vinter och vårvinter. Detta har anta-
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gits genom studier av benmaterialet och de före-
kommande arterna. Under vilka perioder av året 
som man uppehållit sig på gårdarna specificeras 
inte men med uteslutningsmetoden får vi anta att 
gårdarna nyttjats främst under sommaren. Den ar-
keologiska tolkningen av Fågelbacken är dock inte 
helt överensstämmande med den osteologiska, då 
det verkar finnas flera djurarter på platsen som 
trots allt kan knytas till sommarhalvåret (Apel 
m fl 1995:72f; Lekberg (red) 1997). Resonemanget 
kring ben störs även på denna plats av att endast 
ett mindre sample från platsen, bestående av 5 % 
av den fyndförande ytan, finns tillgängligt (Apel 
m fl 1995:56; Lekberg (red) 1997). Att Bålmyren 
och Fågelbacken verkligen har haft den funktion 
som de påstås ha haft måste, inte minst utifrån 
ovanstående resonemang, betvivlas. 

Exakt vad som avses med att vara bofast är också 
oklart då modellen beskriver ett system där befolk-
ningen rört sig många mil mellan olika typer av 
lokaler. I systemet ingår fyra olika lokaltyper som 
utnyttjats av samma människor under skilda delar 
av året. I detta jordbrukssamhälle skall återigen ha 

skett en drastisk förändring, ca 3300 f Kr, när man 
efter sex hundra år återgår till att leva enbart på 
kustboplatser. Denna förändring antas ha orsakats 
av en kris i levnadssättet som jordbrukare, vilken 
gjorde att människorna återgick till att bli mer ren-
odlade marina jägare. Parallellt med denna utveck-
ling avstår man från att vara bofast och blir åter mo-
bil (Knutsson 1995; Sundström 2003:210f). Denna 
utveckling, om den nu har skett, är utan andra pa-
ralleller i världshistorien (Diamond 1999).

Modell två liknar mycket den första i sitt grepp 
och i sina kulturassociationer. Man är också över-
ens om att en drastisk förändring sker ungefär 3900 
f Kr och att denna innebär att människor blir jord-
brukare. En skillnad är att förespråkarna för modell 
två inte tror att människorna överger jordbruket ca 
3300 f Kr. för att åter bli marina jägare. Istället anser 
man att människorna är jordbrukare kontinuerligt 
genom perioden 3900-2300 f Kr. Det är bara att vi 
av olika orsaker inte ser dessa lokaler. Några olika 
hypoteser på detta tema har presenterats (Carls-
son 1998; Gill 2003). Alexander Gill (2003) menar 
att boplatserna längs kusterna främst är kultplat-

Figur 5. Tabellen visar identifierade arter på respektive lokal samt en tolkning av vardera platsens funktion.  
I tabellen framgår att det marina inslaget kontinuerligt dominerar starkt på neolitiska boplatser längs E4.

Figure 5. The table presents identified species at the excavated sites where osteological material was found and also 
an interpretation of the function of each site based on archaeological data. The dominance of marine resources throug-
hout the Neolithic on the excavated sites is obvious and should be recognized in interpretations.

Lokal Arter Andel marint och ev 
bearbetat ben

Typ av lokal

Glädjen - - -

Högmossen Vikaresäl, grönlandssäl, mört, abborre, gädda, 
plattfisk, braxen, torsk, gös, lake, sik, sik/lax, karpfisk, 
räv, bäver, utter, rådjur, gräsätare (älg), svin, grävling, 
skogsmård, rovfågel, mås och and

Ca 92 %  
Bearbetat ben

Året om

Bålmyren Vikaresäl, fisk, mindre däggdjur och fågel sample ej kvantifierbart 
Bearbetat ben

Året om?

Snåret MNA Vikaresäl, laxfisk, bäver, svin ca 55 % Bearbetat ben Året om

Snåret MNB Fisk ev säl eller svin ca 70% Komplementär lokal

Postboda 1 Vikaresäl, grönlandssäl, älg, hjort, liten gnagare Sample ej kvantifierbart Komplementär lokal

Postboda 2 Vikaresäl, grönlandssäl, abborre, gädda, karpfisk, 
sikfisk, strömming, hjort, älg, svin, ekorre, fågel

Sample ej kvantifierbart 
Bearbetat ben

Året om

Postboda Skjutbanan - - -

Brännpussen Vikaresäl, abborre, gädda, laxfisk, bäver, svin, mård 75 % marint Komplementär lokal?

Fembäcke Fisk, abborre, gädda, sik/lax, sill 100 % marint Komplementär lokal

Djurstugan Abborre, gädda, gös, laxfisk, karpfisk, bäver 75 % marint Komplementär lokal
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ser utnyttjade för begravningar och andra rituella 
sammanhang. De gårdar som omtalas i den första 
modellen har i Gills modell fungerat som festplat-
ser där en ”servis” brukats (trädgårdar) och kust-
boplatserna antas alltså vara lämningar av helt ritu-
ellt slag (stränder). De neolitiska lämningarna visar 
således prov på stor kontinuitet i denna modell, 
där åtminstone stränder finns under hela perioden. 
Människorna har inte levt på vare sig stränderna 
eller i trädgårdarna, istället har de levt på en annan 
typ av lokal, som vi idag av olika anledningar har 
svårt att lokalisera (Gill 2003). 

Till skillnad mot föregående modeller, där pe-
riodövergången mot neolitikum beskrivs som en 
stor förändring, betraktas den i den tredje model-
len som odramatisk. Hela den neolitiska perioden, 
med undantag av senneolitikum, domineras i den-
na modell av kontinuitet. Keramikintroduktionen 
betraktas som ett symtom på att en majoritet av 
människorna blivit bofasta längs kusten, under 
sista delen av senmesolitikum. Att förändringar i 
samhällena sker vid denna tid har iakttagits genom 
generella förändringar i det mesolitiska materialet 
från ca 4500 f Kr och fram mot neolitikum (Knuts-
son m fl 1999; Lindgren 2004; jfr dock Darmark 
& Sundström 2005). I denna modell lever majo-
riteten av befolkningen alltsedan senmesolitikum 
året om i de rika skärgårdsmiljöerna. Genom den-
na utveckling blir stora sköra keramikkärl intres-
santa för funktioner som lagring och matlagning 
alltifrån äldsta neolitikum. Att det förekommer 
lokala variationer ingår i modellen, det finns m a 
o utrymme för att olika lokala grupper kan ha valt 
att bosätta sig i skilda miljöer och därmed också 
kan ha haft olika strategier. Människor i andra 
miljöer skulle dock också förväntas vara bofasta 
i sina respektive miljöer. Det viktiga är dock att 
den stora majoriteten av människorna, precis som 
indikeras i fyndmaterialen lever på kustboplatser. 
Skärgårdslokalerna liksom eventuella bygder som 
förekommer i andra miljöer utgör självständiga 
system. På kustboplatserna är det insamlade vege-
tabilier, jakt på säl och fiske som utgjort den eko-
nomiska basen. Det finns inte någon anledning för 
dessa människor att, periodvis, flytta mellan olika 
miljöer då alla resurser de hade bruk för fanns i 
kustbygderna. På detta sätt kan man säga att öns-

kan om att vara bofast föregår jordbruk och i själva 
verket kanske är en anledning till att detta senare 
kan introduceras, inte tvärtom. Samhällen av den-
na karaktär är inget ovanligt, de präglar hela re-
gionen kring norra Östersjön, eller Litorinahavet, 
under perioden (Wyszomirska 1984; Miettinen 
1990; Halén 1994; Storå 2001; Stenbäck 2003). 
Det finns därför en stor mängd analogier runt det-
ta hav, i synnerhet dess norra och östra del, under 
samma tid. Det som är avvikande och annorlunda 
är istället det agrara samhälle som man försöker 
projicera på östra Sverige. I denna modell av öst-
svenskt neolitikum är huvuddelen av alla neoli-
tiska kustboplatser just boplatser brukade av flera 
familjer. I systemet kring dessa verkar dock finnas 
komplementärlokaler, samlingslokaler och även 
ett återbruk av äldre lokaler som skulle kunna be-
tecknas nekropoler (jfr Björck 2003; Björck 2007a 
samt Björck manus). Det är kanske detta återbruk 
kombinerat med spår av vardagsritual som gjort 
att idéer kring helt rituella stränder vuxit fram 
som en slags antites till de profana tolkningar 
lämningarna annars ofta givits (Carlsson 1998; 
Gill 2003). Att lämningarna pressas in i endera av 
dessa kategorier är ju inte nödvändigt. Istället ter 
det sig mer sannolikt att handlingar av båda dessa 
slag förekommit på platserna. Troligen är åtskill-
naden inte ens relevant under neolitikum, funk-
tionerna har sannolikt inte skilts åt på det sätt som 
är vanligt i t ex den judisk-kristna traditionen. Det 
har kunnat visas att komplementärlokalerna lig-
ger vid sjöar och vattendrag i inlandet och även 
ibland, som t ex vid Fembäcke, kunnat knytas till 
åretruntbosättningarna i skärgården.

Bilden av landskapet 

I det följande skall den empiriska kunskap vi har 
idag diskuteras i ljuset av dessa modeller. Syftet 
är att pröva hur rimliga dessa modeller ter sig i 
relation till empirin. 

Inventeringar som möjliggör en mer detalje-
rad tolkning har utförts i norra Uppland under 
senare år och detta område är därför en lämplig 
utgångspunkt i följande diskussion. I området har 
de neolitiska bygderna påvisats ligga längs den 
neolitiska kusten med intervall av 10–25 km, ett 
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resultat som har paralleller från skilda delar av 
regionen (jfr Olsson 1997:443ff; Segerberg 1999; 
Björck & Björck 1999; Björck 1999a, 2000b). I 
respektive bygd finns, inom välinventerade om-
råden, 30–100 lokaler. Detta övergripande möns-
ter med bygder är gemensamt för stora områden. 
Mängden lokaler verkar emellertid variera bl a 
beroende på kustkonfiguration och landhöjning-
ens verkan (jfr Österholm 1989). I norra Uppland 
och södra Norrland har kulturlagrens storlek av-
gränsats genom fyndförekomsten och detta har 
möjliggjort att fastställa på vilken nivå över havet 
fynden har upphört på. En strandlinjedatering har 
härefter gjorts av lokalerna varigenom materialet 
kunnat fördelas på fem kronologiska horisonter 
(Björck 2003:21). Strandlinjedateringarna har se-
dan testats genom 14C-datering av några lokaler 
inom varje horisont. Den bild som framkommit 
är att bygderna etableras ca 4000 f Kr. I varje bygd 
finns i medeltal 3–10 samtida boplatser. Generella 
mönster som gäller i samtliga bygder har påvi-
sats. Det gäller lokalernas storlek, tillväxt eller 
minskning av antalet lokaler, samt variationer i 
boplatsernas lokalisering. Inga lokaler av det slag 
som präglar kustmiljöerna har kunnat beläggas i 
inlandet, däremot har lokaler påträffats i limniska 
miljöer, d v s vid sjöar och vattendrag. Dessa ter 
sig emellertid ofta, i avseende på platsernas karak-
tär, avvika från kustboplatserna (se nedan). 

Bilden av boplatsen 

Att fördjupa förståelsen för vad bygderna represen-
terar kräver ett närmare studium av boplatserna. 
Platserna har nästan alla en likartad karaktär med 
avseende på fyndsammansättning och lokalisering 
i landskapet. Däremot uppträder skillnader i avse-
ende på fyndens frekvens och kulturlagrens storlek. 
Likheterna indikerar att samtliga platser brukats 
på ungefär samma sätt och skillnaderna skulle då 
kunna förklaras som ett resultat av gruppens sam-
mansättning eller brukningstid. När det gäller den 
sista av dessa variabler torde skillnaderna emel-
lertid begränsas av strandförskjutningen. Platser 
är i denna region kustbundna under relativt korta 
perioder, några hundra år bedöms i normalfallet 
vara en realistisk ram. Det är i denna region näs-

tan aldrig fråga om tusentals år av ackumulerat 
fyndmaterial. Till detta argument kan läggas att 
undersökningar av platser i regionen, med kort 
respektive längre brukningstid inom nämnda ram, 
har visat att denna variabel sannolikt har haft liten 
inverkan på organisationen och främst framträder 
i frekvensen av material på en lokal (Björck 1998; 
2000a Björck & Björck 1999; Björck & Larsson 
2007, se även Larsson i denna volym). 

När stora delar av lokaler undersökts, kan oftast 
säsongsindikatorer från årets alla säsonger påvisas 
(Olsson m fl 1994; Björck 1998; Sundström m fl 
2006). Undersökningarna visar således att kustbo-

Figur 6. En neolitisk bygd (Valbo) med boplatser 
sorterade efter datering. Detta exempel redovisar en bild 
som visat sig ha generell relevans, lokalerna ligger under 
äldre perioden vid åmynningar men över tiden lokalise-
ras de allt längre ut i skärgården. Med strandnivå kan 
lokaler dateras och 50, 45 respektive 40 m ö.h. motsvarar 
i tid ca 4000, 3300 respektive 2700 f.Kr. 

Figure 6. A neolithic area (Valbo) with dwelling sites 
chronologically sorted. This example presents a picture 
where the dwelling sites are located further out in the 
archipelago. This development seems to have a general 
relevance. With aid of ancient shorelines settlements can 
be dated and 50, 45 and 40 meters above present sealevel 
corresponds to periods around 4000, 3300 and 2700 BC 
respectively. 

Boplats 40
Boplats 45
Boplats 50
Kustlinje 50
Kustlinje 40

(Gälvle)
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platser brukats under hela året och inte som en del 
i ett säsongssystem. På välundersökta lokaler finner 
vi spår av bostäder, slakt, mathållning, begravning-
ar och t ex hantverk. Detta ter sig som en komplett 
samling av handlingar och mångfalden är svår att 
förena med de mer begränsade aktiviteter som fö-
reslås i modellerna 1 och 2. Behovet av att perio-
diskt flytta till andra miljöer bör således ifrågasättas 
även ifrån denna utgångspunkt. Avsaknad av od-
ling och domesticerade djur är också påtaglig och 
svår att förena med att platserna brukats periodiskt 
av bönder. Det ter sig därför betydligt mer rimligt 
att folkmajoriteten under neolitikum i östra Mel-
lansverige har levt på kustboplatser i skärgården. 

Med utgångspunkt i avgränsningarna kan det 
därför vara intressant att göra en uppdelning av 
lokalerna efter storlek; små, mellanstora och stora. 
Av det första slaget finns tämligen många, majori-
teten hör dock till mellangruppen och av de störs-
ta lokalerna finns bara några få (Björck manus). 
Genom kategorisering efter storlek kan resultaten 
från inventeringarna relateras till de storskaliga 
undersökningar som utförts. Undersökningar har i 
nuläget främst berört mellanstora lokaler (t ex Ar-
tursson (red) 1996; Björck 1998; Björck & Björck 
1999), men i viss mån även små (Lindberg 2006; 
Björck & Larsson 2007; Björck & Lindberg 2007). 
De mellanstora lokaler som undersökts ligger alla i 
skärgårdsmiljön och har visat sig oftast vara en typ 
av kustbyar, platser där ett antal familjebostäder 
funnits och där en variation av handlingar, från 
vardagliga till mer rituella, utförts. De små är ofta 
limniska etableringar, d v s. neolitiska lokaler vid 
vattendrag och sjöar i inlandet. Det kan emellertid 
antas att det i sådana miljöer också finns spår efter 
grupper, som valt att bo i dessa miljöer mer per-
manent (jfr Ericsson 1980; Lannerbro 1984).

Med utgångspunkt i dessa resultat kan antas att 
ett flertal lokaltyper med olika funktion funnits i 
skärgårdarna; komplementlokaler (små), egent-
liga kustboplatser (mellan) och samlingslokaler 
(stora). Samtliga ligger i skärgårdsmiljön eller i 
limniska miljöer. Det är viktigt att i detta sam-
manhang påpeka att de typer av lokaler som fö-
reslås i modell 1 och 2 antingen stämmer illa med 
empirin från utförda undersökningar eller inte alls 
kunnat påvisas. De rituella stränder/samlingsplat-

ser som föreslås i modellerna 1 och 2 visar sig vid 
undersökningar vara platser där bostäder byggts, 
hantverk bedrivits, djur slaktats, mat lagats och 
människor begravts. På ett stort antal kustboplat-
ser har det varit möjligt att visa att människor levt 
året om på dessa lokaler, belägg som ter sig svåra 
att få att harmonisera med antaganden om att man 
under delar av året levt i inlandet på gårdar. Detta 
särskilt som i princip inga sådana gårdar kan på-
visas. När det gäller de fåtal gårdar/boplatser som 
frambesvurits med utgångspunkt i t ex yxfynd el-
ler genom att enstaka stolphål som råkat dateras 
till perioden, har sådana, trots att stora ansträng-
ningar gjorts, inte påträffats. Om man utgår ifrån 
vad vi kan se i östsvenska material ter det sig inte 
rimligt att räkna med denna typ av lokaler om inte 
omfattande nya fynd framkommer. Empirin visar 
med all önskvärd tydlighet att människorna up-
pehållit sig i skärgårdarna året om. Detta betyder 
emellertid inte att det inte kan ha funnits grupper 
som experimenterat med jordbruk. Så kan säkerli-
gen ha varit fallet i vissa bygder. Men antaganden 
om att detta skulle ha varit en del av den neolitiska 
vardagen för en stor andel av befolkningen ter sig 
emellertid osannolikt om de material vi har till-
gång till värderas kritiskt. 

Påtagligt för modellerna 1 och 2 är antagandet att 
alla människor under en viss period levt på samma 
sätt. Man försöker få fram en modell med ett lev-
nadssätt som gäller alla. I modell 1 antas att män-
niskor med några hundra års intervall helt skiftat 
livsstil. Att en förändring från jägare och samlare 
till jordbrukare skall ha fått ett brett genomslag 
och berört hela östra Sveriges befolkning omkring 
3900 f Kr kan te sig magstarkt i ljuset av hur ma-
terial från denna tid oftast ter sig (Lekberg (red) 
1997; Segerberg 1999; Björck 2000a m fl). Denna 
omsvängning bleknar emellertid i relation till att 
människor omkring 600 år senare på ett lika me-
kaniskt sätt skall ha gått ifrån att vara jordbrukare 
till att återigen helt återgå till att vara jägare och 
samlare – en förändring som helt saknar motstycke 
i världshistorien (Diamond 1999). Detta konsta-
terande borde rimligen få varningsklockorna att 
ljuda, detta alldeles särskilt då empirin ser ut som 
den gör i regionen. Man bör ställa sig några högst 
rimliga frågor: Om domesticerade djur eller odling 
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varit viktiga, borde vi inte finna även dessa lokaler? 
Om det är ett säsongsutnyttjande av bönder vi ser 
på kustboplatserna borde vi då inte finna domesti-
cerade djur och odling även på dessa? Om det är ett 
säsongsutnyttjande varför finner vi allt som oftast 
säsongsindikatorer från hela året? Modell 3 skiljer 
sig ifrån modell 1 och 2 genom den flexibilitet som 
är öppen för att lokala variationer i människors 
strategier förelegat även under stenåldern. Lokal-
grupper kan utifrån sina olika bevekelsegrunder, 
kontaktområden, ideologi eller miljö ha gjort olika 
val. Vad denna modell påstår, i linje med en över-
väldigande empiri, är att de flesta vid denna tid 
valde att leva vid och av havet. Denna modell är 
också öppen för att influenser kommit från både 
norr och öster. Detta ger en betydligt enklare för-
klaring till de iakttagelser som indikerar en åter-
gång till marin jakt ca 3300 f Kr. I denna modell 
är detta ett levnadssätt som kontinuerligt finns i 
östra Sverige, måhända till en del parallellt med 
jordbruk i t ex det inre av Närke, Östergötland, på 
Öland eller t o m på Gotland. I andra, och kan-
ske även i nämnda, delar av regionen dominerar 
emellertid havsnäringarna stort perioden igenom. 
Detta gör att när marin jakt återkommer i form av 
gropkeramisk kultur är detta inte omvälvande utan 
möjligen en förnyad tyngdpunkt på något som hela 
tiden varit aktuellt och dominerande. Detsamma 
gäller de förändringar som man tyckt sig se längre 
söderut under mellanneolitikum (se t ex Diamond 
1999:109). Dessa kan betraktas som influerade 
från östra Sverige, en argumentation som vinner 
i styrka om dateringar av gropkeramik (vilka blir 
yngre mot söder) beaktas (jfr Browall 1991).

Dalälven och Högmossen  
– ett exempel 
En av de grupper av boplatser som påträffats i 
inventeringarna ligger vid Dalälvens mynning. I 
bygden finns 103 boplatser från neolitikum och 
dessa har genom aktiv avgränsning och inmätning 
med GPS konstaterats vara sammanlagt 196 000 
m2 stora. Då samtliga boplatser avgränsats och 
mätts med GPS kan datering göras med hjälp av 
strandförskjutning. Variationer i kulturlagrens 
storlek kan hypotetiskt tolkas som variationer i 

hur respektive lokal brukats (enligt ovan). Om en 
sådan tolkning görs ter sig Dalälvsgruppen som 
följer; av de 103 lokalerna är 29 komplementär-
boplatser (små), 59 är egentliga kustboplatser 
(mellanstora) och 3 är samlingslokaler (stora). 
Små komplementärlokaler har en storlek av ca 40-
470 m2, de egentliga kustboplatserna har en yta av 
ca 511-4 998 m2 och samlingslokalerna är mellan 
10 000 och 25 000 m2 stora. 

Högmossen är ett exempel på en egentlig kust-
boplats. Lokalen är ca 2 000 m2 stor och innehål-
ler också de delar som man kan förvänta sig finna 
på platser av detta slag – säsongsindikatorer som 
pekar på året runt-bruk, bostäder, matlagnings-
platser, ytor där hantverk bedrivits och en grav-
plats. Lipider och kärlstorlek kan ge en vink om 
vad och till vilken typ av grupp man kan knyta 
matlagning. De små kokkärlen som finns vid varje 
hydda skall sannolikt tolkas som en rest av famil-
jehushållningen. Om det varit samlingsplatser av 
det slag som ovan föreslogs i modell 1 och 2, skulle 
vi inte då förvänta oss spår från samkväm, festmål-
tider för alla? Tillagar man sådant i kärl med en 
mynningsdiameter på 15 cm? Det finns numera en 
rad av lokaler från skilda delar av neolitikum som 
givit informativa och med Högmossen likartade 
resultat. och som talar för en tolkning av dessa lo-
kaler som just kustbyar (Olsson m fl 1994; Halén 
1994; Björck 1998; Björck & Björck 1999; Arturs-
son 1996; Segerberg 1999; Holback m fl 2004)

Om lokalerna i Dalälvsbygden fördelas efter 
datering, kronologiska horisonter, erhålls följan-
de bild av hur bebyggelsens förändras över tiden 
(procentandel anges dels för boplatsernas yta, dels 
inom parentes för antalet lokaler). Endast 1,8% 
(9%) av lokalerna hör till horisont 1 och frame-
mot horisont 2 har andelen vuxit till närmare 25% 
(25%). Till horisont 3 hör 61,8% (44%) av loka-
lerna och till horisont 4/5 11,5% (22%). Som fram-
gått av detta sker en tredubbling av antalet lokaler 
och samtidigt ett trettonfaldigande av kulturlager-
ytan mellan horisont 1 och 2. Mellan horisont 2 
och 3 sker ungefär en fördubbling av både antalet 
lokaler och ytan av kulturlager. Under horisont 4 
minskar däremot både antalet lokaler och ytan av 
kulturlager. Oberoende av om man räknar på antal 
boplatser eller yta kulturlager indikeras att bygden 
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samhället. Kombineras kunskapen om boplatser-
nas synkrona kontext i bygderna med resultaten 
från utgrävningarna och därmed vad boplatserna 
representerar är kanske förståelsen för hur lokal-
samhället kan ha varit beskaffat inte längre så 
avlägsen. Den bild som framträder på denna skal-
nivå är att bygderna består av flera territorier och 
att det inom dessa finns några större och ett antal 
mindre, men av allt att döma samtida, boplatser. 
Källkritiskt bör beaktas att det är möjligt att vissa 
lokaler inom en horisont kan utgöra en sekvens, 
ett äldre och ett yngre skede, inom tidsintervallet. 
Generellt torde det ändå vara möjligt att i analy-
sen betrakta dem som att de i normalfallet använts 
parallellt, då brukningstiden på undersökta loka-
ler av detta slag ofta uppgår till flera hundra år. 

Med utgångspunkt i territorierna kan en de-
taljerad historia för de enskilda bygderna skrivas. 
Under horisont 1 ligger lokalerna indragna i Dal-
älvens mynning, boplatserna är få och ligger sam-
lade i små kluster. Bebyggelsen expanderar under 
de följande århundradena kraftigt men även un-
der horisont 2 är lokalerna kvar i älvmynningen 
vid Kågbo. Samtidigt etableras dock ytterligare 
grupper. En av dessa vid Älvkarlen, Lokalerna 
här, ligger längre ut i skärgården och kanske har 
de inledningsvis varit specialiserade sälstationer 
(komplementär lokaler). Under horisont 3 fortsät-
ter bebyggelsen att expandera i alla de tre områ-
den som framträdde under horisont 2. Nytt under 
denna tid är att boplatser påträffas ända ut i yt-
terskärgården. Kanske är även dessa inledningsvis 
specialiserade jaktstationer med inriktning på säl. 
I övergången mot horisont 4 sker brottet i befolk-
ningstillväxten och mängden boyta reduceras till 
en tredjedel av den tidigare. Under horisont 4 flyt-
tar också bebyggelsen i sin helhet till de områden 
som under tidigare skeden etablerats i ytterskär-
gården och Dalälvens mynning överges. Mot slu-
tet av tredje årtusendet f Kr. slutar kustboplatser i 
denna form att uppträda och parallellt med denna 
utveckling börjar jordbruk, domesticerade djur, 
odling och långhus uppträda i periodövergången 
mellanneolitikum-senneolitikum.

Som torde ha framgått finns i publicerade ma-
terial inget stöd för att det neolitiska samhället i 
östra Sverige skulle ha varit ett jordbrukssamhälle. 

från en blygsam början under horisont 1 tillväxer 
under närmare 1 000 år fram till omkring 3000 f 
Kr. Härefter sker en minskning av bebyggelsens 
omfattning och under sista delen av 3:e årtusendet 
f Kr upphör lämningarna av denna karaktär helt 
att förekomma (Björck 1999b:346f). Det är mot 
slutet av nedgången, på horisont 5-lokaler, som 
de första indikationerna på jordbruk uppträder i 
denna region (Björck m fl 2005; Ytterberg 2006), 
och det är intressant att de tendenser som beskrivs 
här, i de flesta fall också gäller generellt i inven-
teringsmaterialet. Om man ser till hur synkrona 
lokaler inom bebyggelsegruppen är lokaliserade i 
förhållande till varandra visar det sig att de ligger 
tätare under tidigneolitikum och äldre mellanneo-
litikum och allt glesare under de yngre perioder-
na. Om materialet delas in i skärgårds- respektive 
åmynningslokalisering, visar det sig att andelen 
lokaler i skärgården ökar över tid. Nyetableringar 
i ytterskärgård sker alltifrån horisont 2 men fram-
för allt under horisont 3. Under horisont 4/5 finns 
lokaler enbart i sådana skärgårdsmiljöer.

I relation till en samtida kustlinje lokaliseras 
boplatserna allt längre från Dalälvsmynningen. 
Under horisont 1 är lokalerna belägna vid älvmyn-
ningen och många boplatser är till och med beläg-
na uppströms älvmynningen. Under horisonterna 
2-3 är huvuddelen av boplatserna fortfarande lo-
kaliserade mindre än en kilometer från älvmyn-
ningen. Den fortfarande under horisont 3 frekvent 
utnyttjade älvmynningen står under horisont 4/5 
nästintill helt utan bebyggelse. Mellan horisont 3 
respektive 4/5 sker en total omlokalisering av byg-
den. I Dalälven ligger lokalerna under horisont 1-3 
direkt i älvens mynning medan boplatserna under 
horisont 4/5 ligger 6-10 kilometer från den sam-
tida älvmynningen. Det finns också tendenser till 
grupperingar inom bygden. Dessa framträder som 
kluster av samtida boplatser (territorie) (fig. 7).

I bygderna finns under varje horisont två eller 
tre kluster (territorie) med 6-17 boplatser inom 
1-3 kilometers inbördes avstånd. Avståndet mel-
lan klustren överstiger vanligtvis 4 kilometer och 
i medeltal finns 11 samtida boplatser i varje ter-
ritorie. Vi menar att det är genom att kombinera 
utgrävningsresultat med territorienivån man kan 
närma sig en detaljeringsgrad som speglar lokal-
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Bebyggelsens lokalisering, karaktär och omfattning 
pekar istället på att människor i östra Sverige under 
denna period lever i stamsamhällen med en närings-
ekonomisk inriktning på marina resurser. Samfund 
av detta slag är kända från etnografiska beskriv-
ningar (t ex nordvästkust indianer) men kanske 
än viktigare är att det finns samhällen av likartad 
karaktär under samma tid både mot norr och öster. 
Dessa befolkningar kännetecknas av keramikbruk, 
kustboende samt att näringsbasen utgörs av marina 
resurser. De kännetecknas också av, låt oss säga, ett 
ointresse för jordbruk som sannolikt har att göra 
med fördelarna med det liv de istället valde. Dessa 
befolkningar i norr och öster har ett gravskick och 
en bildvärld, bevarad i skulpturer, ristningar och 
figuriner som man delar med befolkningen i östra 
Sverige vid denna tid (Björck 2007a).

Det östsvenska samhället  
– neolitikum och jordbruk 
Det är rimligt att kontakter med jordbrukande 
grupper kan ha förekommit, under hela neoliti-
kum, även i östra Mellansverige. Kunskap om jord-
bruk och sådant levnadssätt har sannolikt funnits, 
om än inte nödvändigtvis hos alla människor/lo-
kalsamhällen. Istället är det troligt att man i olika 
lokalsamhällen, valt eller valt bort integrationen 
av dessa strategier, i sin vardag. Konsekvensen av 

denna modell är att enstaka jordbruksindikationer 
kan förväntas i regionen, men att sådana är extremt 
sällsynta är ändå talande. Att kring sådana enstaka 
förekomster väva en bild av en jordbrukande be-
folkning är en grov övertolkning. Antaganden om 
att det funnits gårdar i inlandet, med jordbruk 
och domesticerade djur och att de skulle ha varit 
viktiga delar av livsstilen även i Mellansverige, ter 
sig minst sagt orealistiska vad gäller stora delar 
av regionen (Hallgren 1998; Sundström & Dar-
mark 2005; Sundström m fl 2006; jfr Johansson 
2003). På platser, som ofta anförs, som t ex Mal-
mahed, Östra Vrå, Mogetorp, Ål, eller Skumpar-
berget har det inte gjorts några 14C-dateringar på 
de jordbruksindikationer som påträffats. Det är 
därför inte möjligt att avgöra huruvida ben, korn 
eller avtryck av frön i lera är neolitiska eller om 
de utgör inblandningar från senare perioder. Vid 
studier som rör neolitikum är man ofta okritisk 
och alltför benägen att sätta indikationer av detta 
slag i samband med jordbruk. Förutom de problem 
med datering som ofta föreligger förekommer det 
vilda arter som har stora likheter med odlade fröer. 
När avtryck eller sädeskorn påträffas i östra Mel-
lansverige, sätts dessa okritiskt i samband med od-
ling och att människor levt som jordbrukare. När 
samma slag av indikationer påträffas på andra håll, 
men hör till fel tidsperiod eller finns i fel kultu-
rell kontext, blir slutsatserna genast annorlunda 

Figur 7: Avgränsade territorier inom Dalälvsbygden. Beteckningarna anger bygd, datering och territorie. Några 
exempel på lokaler som förts till respektive horisont och territorie anges i sista kolumnen. 

Figure 7: Delimited territories within the Dalälvsarea. The table shows site size in squaremeter, dating and territory. 
Some examples of dwelling sites that are connected to respective horizon and territory are presented in the last column

Bygd, Horisont, Territorie Antal Yta, ca Några exempel på lokaler

Dalälven H1, territorie 1 11 3350 Kristinelund 1 och 2, Norängen 1, Hjällsjön

Dalälven H2, territorie 1 12 32800 Kågbo 1 och 3, Annasviken, Vidafors

Dalälven H2, territorie 2 6 9700 Nionberg 1, Nionbergssjön, Norrängen 1

Dalälven H2, territorie 3 8 7400 Finnmossen 3 och 5, Rudsjön

Dalälven H3, territorie 1 11 50600 Kasholmarna, Kågbo 2, Käringängen 1 och 2

Dalälven H3, territorie 2 17 33000 Brusbo, Grimsarbo 2 och 5, Nionberg 2

Dalälven H3, territorie 3 17 35450 Högmossen, Rudsjövallen, Östanås

Dalälven H4, territorie 1 7 5600 Grimsarbo 3, Marmaby 4, Rörbacka 1

Dalälven H4, territorie 2 14 17000 Gullrudde 1 och 3, Källmyra, Rafsäng
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(Halén 1994:133; Karlsson 2004:5). Endast direkt 
daterade ben, bör tillmätas ett indikativtvärde, då 
det på många lokaler finns inblandning från senare 
tid. Vid E4-undersökningarna påträffades ben från 
domesticerade djur på de neolitiska lokalerna Snå-
ret, Fembäcke och t ex Glädjen. Dateringarna och 
fyndkontexterna visade att dessa material i samtliga 
fall var yngre (Björck & Lindberg 2005; Lindberg 
2006; Björck & Larsson 2007). Likartade resultat 
har erhållits från den neolitiska lokalen Anneberg, 
där ben från nöt och sädeskorn påträffats. När så-
dant material daterades visade det sig att det hörde 
till äldre järnålder (Segerberg 1999:112f).

De fall i östra Mellansverige där jordbruksindi-
kationer faktiskt erhållit neolitiska dateringar 
är få, men intressanta i sig. Dessa har säkerligen 
mycket att berätta om variationer i kontakter och 
näringsstrategier på de platser där de framkommit 
(t ex Schierbeck 1994; Rundqvist m fl 2003:24; 
Hallgren 2004; Ytterberg 2006). Att kring dessa 
fragment väva en bild av ett jordbrukarsamhälle 
kan emellertid inte försvaras. Fynden måste rela-
teras till den övriga kontexten på fyndplatsen, för 
att en värdering av betydelsen skall kunna göras. 
Man skall inte göra misstaget att generalisera så-
dana förekomster, inpassa dem i en modell och se-
dan projicera denna modell på landskapet i stort. 
Även om alla, från neolitiska platser, förekom-
mande indikationer på jordbruk (ben från boskap 
eller sädeskorn) okritiskt accepteras förändrar 
inte ens detta den generella bilden av levnadssätt 
och näringsekonomi i östra Mellansverige före 
senneolitikum (Persson 1999:102ff; Johansson 
2003; Ytterberg 2006; Björck 2007c, manus). På 
neolitiska boplatser är kontexten till de fåtaliga 
och osäkra indikationer som finns på jordbruk i 
normalfallet stora mängder ben från säl och fisk. 
Det är först under senneolitikum som jordbruket 
verkar få en vidare spridning, inom stora delar av 
östra Mellansverige (Björck m fl 2005). De plat-
ser som avviker i detta avseende är intressanta 
exempel på mångfald och de för olika grupper va-
rierande kontaktområden som verkar ha funnits. 
De är inte och kan aldrig vara mönster för hur 
alla människor i regionen levde under motsva-
rande del av neolitikum (jfr t ex Hallgren 1996; 
Gill 2003; Sundström 2003). De lokaler där det 

har påträffats jordbruksindikationer ligger oftast i 
slättbygder, över neolitiska nivåer i Närke, Öster-
götland, men enstaka exempel finns på Öland och 
på Gotland. Att indikationer uppträder i dessa 
områden ter sig inte slumpartat, i tre av dem fö-
rekommer det megalitiska gravskicket, vilket inte 
annars finns i regionen. Kanske signalerar indika-
tionerna att lokalgrupper med starkare band mot 
söder och väster funnits i dessa områden. Det ter 
sig sannolikt att sådana kontaktområden kan ha 
varierat mellan olika lokalgrupper. 

Det megalitiska gravskicket når en vidare sprid-
ning i området först under senneolitikum, i form 
av hällkistor. Detta sker synbarligen parallellt med 
och strax efter att jordbruk får en ökad betydelse 
(jfr Schierbeck 1994; Holback m fl 2004; Sten-
sköld 2004:135; Ytterberg 2006). Anammandet 
av detta gravskick är kanske ett resultat av nya 
kontaktområden. Att megalitgravarna saknas helt 
under större delen av neolitikum i östra Sverige, 
talar för andra kontaktområden varit relevanta 
under äldre neolitikum än de som verkar få ökad 
betydelse under senneolitikum. För detta talar 
också existensen av den animistiska/schamanis-
tiska bildvärlden i samma område (jfr Ozols 1974; 
Wyzomirska 1984; Björck 2007a) (fig. 8). 

En sammanfattade  
diskussion
Neolitikum i östra Mellansverige borde revideras 
från grunden. En arkeologi där enstaka artefakter 
eller keramikskärvor rycks ur sina sammanhang 
kan aldrig ge en djupare förståelse för tiden eller 
människorna. Det leder bara till att mer eller min-
dre bångstyriga material pressas in i konstruerade 
kulturindelningar. Det är en allvarlig tendens att 
den lokala materiella kulturen, som faktiskt är den 
enda faktagrund vi har, inte tillåts bilda grund i 
gängse neolitiska historieskrivning. När det nu-
mera finns ett stort antal undersökta platser till-
gängliga i regionen, finns det ingen anledning att 
fortsätta att basera tolkningar på analogier med 
material från avlägsna regioner. Trots detta sneglar 
man fortfarande söderut – det inre av Östergötland 
verkar utgöra något av en analogisk nordgräns – för 
att finna modeller när tolkningen skall ske (jfr Apel 
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m.fl 1995; Lekberg (red) 1997; Gill 2003:112ff). 
Detta är synd och i det östsvenska fallet ser vi det 
dessvärre också som rent vilseledande.

Tyvärr verkar det mycket svårt att ta steget ut 
och våga frigöra sig från dessa konstruerade kul-
turindelningar, av vilka många har åtskilliga år på 
nacken. Det är istället alldeles för lätt att fortsätta 
att katalogisera fyndmaterialet i en mall och utifrån 
den grunda sina tolkningar av en lokal. Målet med 
många undersökningar tycks vara att sätta en stäm-
pel med ”rätt” kulturtillhörighet på en plats. Sedan 

är kulturen utgångspunkt för tolkningen av loka-
len istället för att tolkningen utgår ifrån det man 
faktiskt finner. Idag börjar dock dessa strategier 
ersättas av en mer problematiserade hållning, där 
inte endast kulturerna utan även det samhällskli-
mat i vilka dessa skapades ifrågasätts. Detta gör att 
en ny och i empirin förankrad syn på perioden kan 
växa fram. Genom att denna förankras i struktu-
rer och fyndmaterial på lokalerna kan en stenålder 
präglad av mångfald och detaljrikedom växa fram 
när platser analyseras. Dessa undersökningar visar 

Figur 8. De ovanstående figurinerna kan ses som avspeglingar av den arkaiskt animistiska världsbild som präglar 
det östsvenska området och hela norra Östersjöregionen genom hela stenåldern. A-H representerar djurandarna, med 
exempelvis fågel (A-Ajvide, B-Bjästamon), älg (C-Åloppe, D-Pykinkoski, E-Kornsjövägen) samt säl (F-Lillberget, 
G-Luopioinen Hietaniemi, H-Södra Mårtsbo). I-K representerar människan/shamanen (I-Korsnäs, J-Juodkrante, 
K-Nida). Den arkaiskt animistiska världsbildens betydelse verkar emellertid minska under senneolitikum. Är den 
förändring mot megalitiska gravar vi ser vid övergången mot senneolitikum en annan aspekt på förändrade trossystem? 
(Teckning Ylva Roslund Forenius)

Figure 8. An archaic animistic world view is indicated through use of symbolic animal figures in the East Swedish 
area and all over the northern parts of the Baltic sea area. A-H represents the animal spirits with, for example, bird 
(A-Ajvide, B-Bjästamon), elk (C-Åloppe, D-Pykinkoski, E-Kornsjövägen) and seal (F-Lillberget, G-Luopioinen 
Hietaniemi, H-Södra Mårtsbo). I-K represents humans and/or the shaman (I-Korsnäs, J-Juodkrante, K-Nida). The 
importance of this worldview seems to diminish during the late Neolithic. Is the change towards megalithic tombs 
during the late Neolithic another aspect of changing belief systems? (Drawing Ylva Roslund Forenius)
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att neolitiseringen är kraftigt överdriven i östra 
Mellansverige. Neolitiseringen har vanligtvis bara 
medfört bruket av keramik och kanske en ökande 
grad av bofasthet på de kustbundna boplatserna. 
Den regelrätta bondestenåldern lyser dock med sin 
frånvaro. Detta kan ha sina orsaker i att det inte 
krävs lika stor arbetsinsats att bo och leva av havets 
överflöd vid kusterna, som att odla marken. Att bli 
bofast i inlandet krävde att skogen svedjades och 
röjdes. Åkrar måste inhägnas, svedjorna blir snabbt 
näringsfattiga och nya måste tas upp. Djuren skulle 
tas om hand året om. I södra Sverige där bondes-
tenåldern framstår som något tydligare, åtminstone 
ur ett östsvenskt perspektiv, är det ändå påtagligt 
att bondenäringen inte givit tillräcklig avkastning. 
Människor har även i denna region i hög grad äg-
nat sig åt såväl fiske som jakt. Det var säkerligen ett 
risktagande att vara bonde om det blev torka eller 
annan missväxt. Dessa avigsidor av bondenäringen 
kan vara faktorer som gjorde att man valde kusten 
framför inlandet, så långt som det var möjligt. 

Varför de första riktiga tecknen på bondenäring 
dyker upp i slutet av mellanneolitikum och under 
senneolitkum, är svårt att spekulera i. Alla hypo-
teser kring denna förändring kan huvudsakligen 
delas in i två huvudteser, extern påverkan eller 
interna förändringar. De modeller där en extern 
påverkan anses som den drivande faktorn, inne-
fattar huvudsakligen olika former av undanträng-
ningsprocesser (invasionshypoteser), där en grupp 
med annorlunda livsföring (bondenäringen) på 
något sätt har assimilerat och/eller undanträngt 
de som bebodde kustplatserna (se t ex Rydbeck 
1930; Forsander 1936; Lindkvist 1944; Malmer 
1962; Welinder 1978; Hallgren 1996). Att förhål-
landet mellan de två grupperna inte nödvändigtvis 
behöver vara fullt så svartvitt finner vi i Magnus 
Arturssons artikel i Volym 4 i E4-serien (se även 
Artursson 2006). Däri ställer han upp flera olika 
hypoteser kring förändringen varav en utgår från 
tanken att kollisionen mellan de två skilda grup-
perna tagit formen av en undanträngningsprocess 
som i sin tur startat en intern förändringsprocess 
hos människorna som bebodde kustboplatserna. 
Vår åsikt är att förändringarna avspeglar en intern 
process, men att denna har influerats av männis-
kor söder ifrån. Säkerligen har kontakten med de 

tidiga bönderna funnits långt tidigare, men det är 
först nu som fångstfolket är mottagligt. Sannolikt 
är det många orsaker som bidrar till denna stora 
förändring. Externa betingelser i den omgivning 
människorna levde kan ha bidragit till förändring-
ar. Det kan handla om förändringar i landskapet, 
eller kustkonfigurationen men också om epedimier 
eller klimat. En annan kan vara att den eftertrakta-
de sälen jagats för hårt och/eller påverkats av ovan 
nämnda förhållanden och att det äldre levnadssät-
tet därmed blev allt svårare att upprätthålla. Det 
som talar för denna tolkning är att det redan under 
det inledande skedet av mellanneolitikum händer 
något med kustboplatserna då dessa börjar lokali-
seras till ytterskärgården. När denna process fort-
sätter blir lokalerna färre, mindre och ligger slutli-
gen samtliga i ytterskärgården. Parallellt med och 
framförallt mot slutet av denna process börjar jord-
bruksindikationer uppträda på lokalerna (Schier-
beck 1994; Holback m fl 2004; Ytterberg 2006). 
Bondenäringen har helt andra typer av livsmedel 
att erbjuda, vilket kan ha setts som eftertraktade av 
fångstfolket. Det kan emellertid även vara fråga om 
förändringar i ideologi eller trossystem. Ett tecken 
på detta är införandet av hällkistan, vilket är en helt 
ny begravningsform i regionen. Ett annat tecken på 
att ett nytt trossystem finner större acceptans, är att 
de typiska lerfigurinerna försvinner ur fyndmate-
rialen, liksom avbildningar av älgar och björnar (jfr 
Björck 2007a). Kanske hänger processen samman 
- är det så att bondens gudar är andra än jägarens? 
En delvis liknande syn på hur en bondenäring upp-
står inom östra Mellansveriges fångstsamhälle har 
diskuterats tidigare (jämför Åberg 1949; Malmer 
1962, Lindström 2006), men även modeller med 
utgångspunkt i olika ideologiska ståndpunkter har 
framförts (se t ex Carlsson 1998). 

Den nya livsföringen och världsåskådningen har 
troligen spridits i vissa sociala grupperingar inom 
samhället och ratats av andra. Då olika grupper 
tagit till sig det nya vid olika tidpunkter, kanske 
t o m av olika orsaker, blir spridningen mosaik-
artad. Trenden att en omvälvande förändring av 
hela samhället var på väg att ske vid övergången 
mot senneolitikum ter sig ändock otvetydig och 
detta tycker vi oss inte kunna se i materialen från 
äldre neolitikum. 
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his article is an attempt to try and create 
a deeper understanding for the Neolithic 
society in the eastern parts of Central 

Sweden, mainly based upon the material uncove-
red during the E4 investigations but also on ma-
terial from the surrounding region. The aim is to 
see beyond the prejudices and preconceived ideas 
connected with the so-called Neolithic “cultures”. 
We maintain that pottery and stone artefacts have 
been ascribed meanings which are in no way int-
rinsic for them, but never the less have come to be 
taken for granted. We believe these types of analo-
gies are built on erroneous premises, and that the 
understanding for these types of questions must 
instead be based on the context of the sites where 
the artefacts were found. By context, we imply 
everything from settlement pattern, settlement 
size and settlement structure, to the assembled ar-
tefact material from excavated sites. Consequent-
ly, the account of the period, in any given region, 
should never be derived from assumed attributes 
of a hypothetical Pan-Scandinavian culture which 
was then projected on the material. We should 
instead approach the Neolithic from the opposite 
direction, empirically. We must use the material as 
vantage point... if plausible hypotheses and theo-
ries are to be formulated. Moreover, there appears 
to be other forces than the purely scholarly that 
have been responsible for creating the basis upon 
which the interpretations have been formulated, 
for example the ideologies and politics of our own 
era. When all is taken into account, our knowledge 
of the Neolithic in eastern Central Sweden is more 
than a little muddled. Despite the ambivalent na-
ture of the material, archaeologists studying this 
region have worked in a tradition where southern 
Sweden has largely been interpreted as culturally 
homogenous. When, after a biased selection of ar-
tefacts from eastern Central Sweden, a southern 
kinship is said to be indicated, the next step sug-

gest that the rest of Society also had much affinity 
to Southern Scandinavia at this time. A reasonable 
demand on those who uncritically bring forth hy-
potheses about farmsteads and agriculture as im-
portant aspects of the Neolithic way of life is that 
they produce archaeological proof. The image that 
emerged from the E4 project, and which resear-
chers have previously discerned in the region, is a 
Neolithic demography where the majority of the 
population lived on the shores, and where socie-
ties were to a large extent geared towards marine 
recourses. This image has not been contradicted 
by the source material. This does not imply that 
some agriculture and domestication did or could 
not occur. However, the results show that as of 
now, there is no reason to believe that this would 
have been common, or that this way of life would 
have characterised the region. In conclusion, we 
believe that the source material indicates that the 
notion of a neolithisation process in eastern Cen-
tral Sweden is greatly exaggerated. The process 
probably only resulted in the use of pottery and 
possibly an increase in sedentary settlement on 
the coast-bound sites. Actual agriculture, however, 
was absent at this time. The first signs of farming 
in the region emerged during the late Middle Neo-
lithic and the Late Neolithic periods. The reason 
for this is unclear, but the model argued in this 
article is that internal changes in the way of life 
and worldview, linked to influence from southern 
regions, brought about this transition. This is sup-
ported by the fact that during the first stage of the 
Middle Neolithic period, before the first indica-
tions of agriculture, the coastal settlements began 
to be located to the outer archipelago. The new 
way of life and worldview were probably unevenly 
distributed, both chronologically and demograp-
hically. This has resulted in today’s archaeological 
material taking on the character of a wide-spread 
mosaic, with an over-representation in the plains 

Summary

Problemizing the basis for interpretation of  
Neolithic society in eastern Central Sweden



situated above Neolithic levels, for example Närke 
and Östergötland. The fact that the landscape in 
these areas differs from others, means that great 
caution must be exercised when using these areas 
as an analogy for the rest of eastern Sweden.  
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e geografiska förhållandena i stora delar 
av Sverige, och inte minst Uppland, har 
markant förändrats över tid. Den vikti-

gaste orsaken till detta är processer genererade av 
förändringar i havsytans läge och glacialisostatisk 
upplyftning av berggrunden. Dessa processer till-
sammans orsakar antingen en regressiv eller en 
transgressiv strandförskjutning. En bättre för-
ståelse för detta fenomen kräver att bland annat 
de dynamiska förloppen för förändringar i iso-
basriktningar och neotektonik beaktas. Proces-
sens konsekvenser på varje enskild plats orsakas 
alltså av flera variabler i samverkan med landska-
pets generella topografi. I östra Sverige gäller att 
förändringen överallt varit så påtaglig att land-
skapets dynamik bör beaktas även när man för-
söker förstå kulturutvecklingen. Målsättningen 
med denna artikel är primärt att skapa en bild av 
strandförskjutningsförloppet inom tidsintervallet 
7000-4000 kal. BP i området kring E4 så att en 
bättre förståelse för landskapet kan föras samman 
med andra resultat. För att uppnå detta arbetar 
vi parallellt med både kvartärgeologiska och ar-
keologiska data (fig. 1). Initialt skapas en bild av 
strandförskjutningen från båda dessa grunder 
men sedan går vi vidare och skapar en modell 
genom att resultaten från dessa kunskapsvägar 
integreras. När dessa olika data jämförs och in-
tegreras bör en bättre tolkning av de enskilda lo-
kalernas läge i relation till en med fornlämningen 
samtida strandlinje kunna uppnås och en förstå-
else för landskapsutvecklingen kunna skapas. 

Synkrona paleokustlinjer 
7000 – 4000 kal.  bp 
i mellersta och norra Uppland

Jan Risberg*, Göran Alm*, Niclas Björck **, Michel Guinard***
* Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi, Stockholms universitet.
** Riksantikvarieämbetet UV GAL
*** Societas Archaeologica Upsaliensis

Vi avser också att förbättra den modell som ma-
tematiskt har framtagits av Påsse & Andersson 
(2005). I denna modell interpoleras data från om-
kringliggande områden där strandförskjutnings-
kurvor av varierande ålder och kvalitet ligger som 
bas. Speciellt kan dateringar från dessa äldre un-
dersökningar ifrågasättas eftersom de baseras på 
åldrar av bulksediment. Vissa undersökningar är 
så gamla att endast pollenstratigrafi och/eller ar-
keologiska typdateringar fanns att tillgå. Vi vill 
alltså kombinera väl daterade arkeologiska och 
geologiska data för att med hjälp av GIS-applice-
ringar konstruera synkrona paleogeografiska kar-
tor. Syftet med detta arbete är:

• att rekonstruera strandförskjutningen  
inom respektive område

• att jämföra geologiska och arkeologiska data 
inom respektive område

• att ge underlag för konstruktioner 
av paleogeografiska förhållanden

Alla år i texten anges som kalibrerade år BP (eng. 
before present, med vilket man egentligen avser år 
före AD 1950). Som en inledning till vår under-
sökning ges ett diakront perspektiv på hur och när 
ett medvetande om fenomenens konsekvenser växt 
fram samt en presentation av det uppländska land-
skapet. Att iakttagelser av landskapets förändringar 
gjorts är i detta perspektiv mer intressant än inom 
vilken teoretisk ram gjorda iakttagelser förklarats. 
Som kommer att framgå har fenomenen diskursivt 
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Figur 1. Orienteringskarta 
som visar det område över vilket 
paleokustlinjer har framställts. 
De markerade sjöisolationerna 
(cirklar) och boplatserna (triang-
lar) har använts för att beräkna 
strandförskjutningen mellan 7000 
och 4000 kal. BP. Linjer avgrän-
sar områden med olika strandför-
skjutningskurvor.

Figure 1. Orientation map 
showing the area for which paleo-
coastlines have been produced. 
The marked sedimentary basins 
(circles) and settlement sites (tri-
angles) have been used to construct 
the shore displacement between 
7000 and 4000 cal. BP. Lines se-
parate areas with different curves 
of shore displacement. 

medvetandegjorts på vitt skilda sätt under olika ti-
der. I vår tid är obalanser orsakade av istiden den 
allmänt accepterade förklaringen men under 1700-
talet förklarades ”vattuminskningen” länge av att 
vattnet efter den bibliska syndafloden fortfarande 
inte helt runnit undan. Som framgår nedan är pro-
cessen i östra Sverige så påtaglig att man kan miss-
tänka att en medvetenhet därom funnits i alla tider 
(jfr Isaksson 1982). Iakttagelserna har dock förkla-
rats inom ramen för olika teorier (jfr nedan).

Från vattuminskning till  
landhöjning och eustasi
Olof von Dalin visar i sin historia på en medve-
tenhet om att landskapet i äldre tid varit radikalt 
annorlunda i Sverige än det är i hans samtid (von 
Dalin 1747). Av allt att döma är detta inte nytt vid 
denna tid, redan Erik Dahlberg har under slutet 
av 1600-talet varit medveten om landskapets för-
ändringar. Detta avspeglas i ”Svecia antiqua et ho-
dierna” där han presenterar två kartor (Dahlberg 
1924). Kartorna visar Sverige under forntiden res-
pektive landet under hans samtid. När kartorna 

betraktas jämte varandra ser man att östra Sverige 
under forntiden avbildas med betydligt mindre 
land och fler öar (fig.2). En sådan förändring av 
landskapet och kustkonfigurationen mellan forn-
tiden och hans egen tid kan rimligen inte förkla-
ras av annat än att han varit medveten om land-
skapets föränderliga natur och den kontinuerliga 
vattenminskningen. Att en allmänn medvetenhet 
om landskapets dynamik fanns under 1600-talet 
före det att den lärda diskussionen börjar antyder 
att människor som levt nära kusten i norra Sverige 
antagligen alltid har känt till att havet sakta sjunk 
undan. Att Dalins iakttagelserna inte fick större 
konsekvenser under hans samtid beror säkerli-
gen på flera omständigheter, t ex ett relativt litet 
tidsdjup i historieskrivningen och en ideologi som 
proklamerade att området var centralt i kulturens 
utveckling under äldre tid (jfr Rudbeck 1947). Ett 
perspektiv som ju svårligen kan kombineras med 
att landskapet legat under vatten.

År 1755 lägger Johan Browallius fram sina tan-
kar kring vattennivåproblematiken. Styrkan i hans 
resonemang jämfört med föregångare som Urban 
Hjärne, Emanuel Swedenborg och t ex Anders 
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Celsius var att han noterade att det fanns iaktta-
gelser som var svåra att få att stämma med tanken 
på en vattenminskning. En sådan var den höjning 
av vattenytan som man tyckte sig se i Medelha-
vet. Browallius tvivel öppnade vägen för en ny syn 
på ”vattuminskningsproblemet”. 1765 beskriver 
Ephraim Otto Runeberg och Bengt Ferrner obe-
roende av varandra strandförskjutningen som ett 
resultat av landhöjning istället för vattenminsk-
ning. Ferrner kom aldrig längre än till iakttagelser 
som indikerar landhöjning men Runeberg utveck-
lade en teori om landhöjningen. Debatten mellan 
naturvetenskapsmän och teologer fortsatte dock 
under resterande delen av 1700-talet och fortfa-
rande under första halvan av 1800-talet utvecklas 
teorier (flodkatastrof teorin, diluvial-hypotesen 
och petridelauniska floden) baserade på tanken 
att förändringar i havets nivå var orsaken till 
strandförskjutningen. Dessa teorier till trots var 

det under 1800-talet som landhöjningstanken 
blev allmänt accepterad, även om detaljerna kring 
processen fortfarande var föremål för diskussion 
(Frängsmyr 1976:54f; Nordlund 2001:156f). 

När Sveriges Geologiska Undersökning inrät-
tades 1858 blev geologin som forskningsområde 
institutionaliserad och professionaliserad. Detta 
sammanföll i tiden med att istidsteorin introdu-
ceras i debatten. Geologins tillväxt avspeglas även 
vid landets högre lärosäten där institutioner för 
forskning och grundutbildning i ämnet etableras 
under slutet av 1800-talet (Nordlund 2001:79ff). 
I början av 1900-talet konstruerades den första 
egentliga landhöjningskartan av Blomqvist och 
Renqvist, utgångspunkten var inmätta havsnivåer 
längs Östersjökusten (Ekman 1996:158). Geolo-
giska dateringsmetoder vidareutvecklades under 
1920-talet och Gerard De Geers geokronologiska 
stormstrandlinjemetod är ett exempel som förtjä-

Figur 2. På kartan redovisas 
östra Mälardalen som en grupp av 
öar och även efter Norrlandskusten 
finns ett stort antal öar. Kustkonfi-
gurationen var enligt Erik Dahl-
bergs “Svecia antiqua et hodierna” 
annorlunda i Forntiden (Dahlberg 
1924;9f). Redovisningen förklaras 
enklast med att man känner till 
strandförskjutningen, en medveten-
het som säkerligen inte var ny under 
det sena 1600-talet. 

Figure 2. On the 17th century 
map of the prehistoric Sweden the 
eastern part of the Mälar valley and 
the coast of Norrland is depicted as 
rich in islands. In the map depict-
ing Erik Dahlbergs own time, ie. 
the 17th century, it is not (Dahlberg 
1924;9f). This give evidence of an 
awareness that the coast changed 
over time and had been radically 
different in a distant past. This was 
probably not a product of this time, 
instead it is probable that coastal 
dwellers in the Northern Baltic 
always has been aware of these 
continues changes.
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nar att omnämnas. Vid denna tid vandrade geo-
login, den historiska växtgeografin och arkeologin 
”hand i hand”. Det stolta slutmålet var en absolut 
kronologi för Sveriges sammanvävda natur- och 
kulturhistoria (Nordlund 2001:257). 

Strandförskjutning regionalt

Strandförskjutning definieras som differensen 
mellan den isostatiska höjningen av jordskorpan 
och de eustatiska förändringarna av havsytan (t 
ex Eronen 1974; Påsse 1996; Lambeck 1999; Mil-
ne m fl 2001). Vid deglaciationen och tiden strax 
därefter var den isostatiska rörelsen som störst 
och även förknippad med en stark paleoseismo-
logisk aktivitet (Lagerbäck 1979; Mörner 1979a, 
1989, 1991; Arvidsson m fl 1991; Risberg m fl 
1996; Tröften 1997; Sandgren m fl 1999, Tirén 
m fl 2001). Det förmodas att denna rörelse upp-
visar ett exponentiellt avtagande med tiden. Den 
isostatiska höjningen är fortfarande stark i Ång-
ermanland och Västerbotten eftersom berggrun-
den där var nedpressad av istäcket under en längre 
tidsperiod (Miller & Robertsson 1979; Renberg 
& Segerström 1981; Lundqvist 1987). I landets 
södra delar är den isostatiska rörelsen mindre eller 
har avtagit helt (Berglund 1971; Digerfeldt 1975; 
Christensen 1995, 2001; Regnell m fl 2001). 

De eustatiska fluktuationerna under Holocen 
har berott på till vilken grad vatten varit bundet i 
glaciärer och inlandsis. Variationerna i havsnivån 
kan därför anses vara inducerade av förändringar i 
det globala klimatet samt i geoidförändringar över 
tid (Mörner 1977, 1979b, 1999, Sohlenius 1996). 
Under den senaste istiden var havsnivån ca 120 
m lägre än dagens nivå, vilken nåddes 9000-7000 
kal. BP. Därefter har nivån varit relativt stabil 
med endast mindre fluktuationer på två till fyra 
meter (Gunatilake 1986; Chivas m fl 2001; Islam 
2001; Sato 2001; Baeteman m fl 2002; Kunzen-
dorf & Larsen 2002; Garcia-Rodriguez & Wit-
kowski 2003; Behre 2004; Cavallotto m fl 2004; 
Woodroffe & Horton 2004).

De isostatiska och eustatiska variationerna har 
tillsammans med smältvatten från inlandsisen 
varit de faktorer som kontrollerat utvecklingen 
av Östersjöbassängen. Beroende på om Östersjön 

varit i kontakt med världshavet eller inte har söt-
vattensperioder och brackvattensperioder avlöst 
varandra. Detta har gett upphov till fyra huvud-
sakliga faser i Östersjöns historia; Baltiska issjön 
(sötvatten), 15600-11700 kal. BP, Yoldiahavet 
(söt– och brackvatten), 11700-10700 kal. BP, An-
cylussjön (sötvatten), 10700-9400 kal. BP och Li-
torinahavet (brackvatten/marint vatten), 9400 kal. 
BP – nutid (t ex Winterhalter (red) 1988; Svens-
son 1989; Björck 1995; Sohlenius 1996; Westman 
1998, Hedenström 2001 och referenser i dessa).

Skillnaden i den isostatiska höjningen från norr 
till söder har resulterat i att strandförskjutnings-
förloppet måste beskrivas utifrån lokala förhål-
landen. Detta utförs oftast genom att datera upp-
lyftade och isolerade sedimentationsbassänger 
på olika nivåer över dagens havsyta (t ex Eronen 
m fl 2001; Hedenström 2001). Det förutsätts då 
att bassängerna är belägna längs samma isobas, 
d v s där den isostatiska höjningen har varit lika 
sedan deglaciationen. Den huvudsakliga trenden 
för strandförskjutningen längs Östersjöns kus-
ter är relativt väl dokumenterad (t ex Gudelis 
& Königsson (red) 1979; Hyvärinen 1982; Ris-
berg 1991; Björck 1995; Veski 1998; Hedenström 
2001; Eronen m fl 2001; Svensson 2001; Mietti-
nen 2002). För vissa ändamål krävs dock en mer 
detaljerad bild av hur strandförskjutningen sett 
ut. Som exempel kan nämnas planering av ett 
säkert förvar för radioaktivt avfall (SKB 2000) 
eller för arkeologer då strandförskjutningen kan 
bidra till datering och tolkning av fornlämningar 
samt ge information om kustbosättningar vid 
geografiskt åtskilda platser men från samma 
tidsperiod (jfr Björck 2002; Åkerlund 1996; 
Segerberg 1999). Speciellt under stenåldern 
påverkade den dåtida strandens konfiguration 
bosättningsmönster och människors utkomst 
(jfr Miller 1982a). Framställandet av synkrona 
paleogeografiska kartor, där den olikformiga 
isostatiska komponenten beaktas, medför att en 
mer exakt bild av landskapsutvecklingen kan er-
hållas, t ex för boplatslägen och transportleder. 
För att konstruera sådana kartor krävs detaljerad 
kunskap om strandförskjutningens förlopp inom 
ett flertal mindre geografiska områden. Strand-
förskjutningsstudier kan även ligga till grund för 
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diskussioner kring en framtida förändring av den 
eustatiska havsnivån på grund av en global upp-
värmning (Peltier 1998). 

Strandförskjutning i Uppland  
och Södermanland
Enligt Risberg m fl (1991) låg hela undersöknings-
området under vattenytan efter att Weichselisen re-
tirerade ca 13000 kal. BP. Högsta kustlinjen (HK) 
uppskattas ligga på ca 170 m ö.h. (Lundqvist 1961) 
medan Litorinagränsen (LL) för södra Uppland är 
belägen på 50-55 m ö.h. och i norra Uppland på ca 
70 m ö.h. (Robertsson & Persson 1989). 

I Stockholmsområdet finns indikationer på fyra 
mer markerade transgressiva faser (L1-L4) under 
tiden för Litorinahavet (Miller 1973, 1982b; Miller 
& Robertsson 1981; Brunnberg m fl 1985, Miller & 
Hedin 1988, Åkerlund m fl 1995). L1 och L2 ägde 
rum ca 7825-6850 kal. BP, medan L3 ägde rum ca 
5100 kal. BP. L 4 inträffade ca 3800 kal. BP. 

Strandförskjutningskurvan för Tärnanområdet 
i sydöstra Uppland visar generellt sett en regres-
siv trend, dock med två stillaståenden och/eller 
transgressiva faser av havsnivån daterade till ca 
7800-7450 kal. BP och ca 7200-6500 kal. BP. Li-
torinagränsen i Tärnanområdet är idag upplyft till 
59 m ö.h. vilket är något mer än de 55 m ö.h. som 
tidigare antagits (Hedenström 2001).

Den nutida strandförskjutningshastigheten i 
östra Svealand följer i huvudsak öst-västliga iso-
baser och ökar i princip mot norr (Miller & Hedin 
1988). Hedenström (2001) har kunnat påvisa en 
nord-sydlig riktning av 59 m LL-isobasen i östra 
Svealand, vilket överensstämmer med riktningar 
angivna av De Geer (1925). I Tärnanregionen och 
Södertörn har enligt De Geer (1925) strandlinjen 
för Neolithavet lyfts upp till 60 m ö.h. I Heden-
ströms arbete skiljer det två meter mellan dessa 
två områden, vilket indikerar att Södertörn, trots 
sitt sydliga läge, följer ungefär samma isobas. Det-
ta indikerar att neotektoniska rörelser ägt rum i 
östra Svealand efter ca 8000 kal. BP (jfr Tröften 
1997; Hedenström 2001). 

Längs med den förmodade 70 m LL-isobasen i 
norra Uppland ligger sex bassänger som använts 
för att konstruera en strandförskjutningskurva 

mellan 6500 kal. BP och 3800 kal. BP. De lokaler 
som utgör underlag är Krapelåsmossen och Ral-
bomossen (Robertsson & Persson 1989), Bång-
en, Järngården och Sävestabomossen (Risberg i 
Segerberg 1999) samt Vissomossen (Bergström 
2001). Kurvan är publicerad av Risberg i Seger-
berg (1999) och Bergström (2001) och uppvisar 
inga transgressiva trender men avstannanden i 
hastigheten vid tidpunkter som ungefär motsvarar 
de i Södermanland registrerade transgressionerna 
(jfr Hedenström & Risberg 2003). 

Eftersom Uppland genomkorsas av ett antal gla-
cifluviala åsar, i huvudsak nord-sydlig riktning, kan 
även strandhak utbildade i de lätteroderade avsätt-
ningarna användas för att studera strandförskjut-
ningen (Åse 1980, 1982, 1988, 1991, 1994, 1997; 
Åse & Bergström 1982). Dessa studier har resulte-
rat i lutningsdiagram och kurvor med hänsyn tagen 
även till de varierande isobassystemen för området. 
Även höjdnivåer för sjöar har använts för att för-
söka korrelera dessa med information angående 
strandförskjutningen i Stockholmsområdet (Åse 
m fl 1985). Dessutom har kartor från 1700-talet 
använts för att studera den mer recenta strandför-
skjutningen kring Hållnäshalvön i norra Uppland 
(Åse 1982). Denna studie indikerade att berggrun-
den höjts ca 1,5 m under de senaste 230 åren.

Studier av strandförskjutningen i Södermanland 
har en lång tradition, vilka har resulterat i ett flertal 
kurvor där många indikerar ett antal transgressiva 
faser under den senare delen av Holocen (Florin 
1944; Miller 1982b; Miller & Hedin 1988; Risberg 
1991; Hedenström 2001). Dessa studier har senare 
kunnat kompletteras med punktinsatser i samband 
med olika exploateringsprojekt inom RAÄ och med 
insatser av Kvartärgeologiska institutionen, Stock-
holms universitet (Alpsten 1995; Olsson & Risberg 
1995; Andersson m fl 1996; Karlsson & Risberg 
1998, Gardemeister 1999; Hedenström & Ris-
berg 1999). Den utpräglade bergrundsmorfologin 
i Södermanland har gynnat formationer av väl av-
gränsade bassänger med distinkta trösklar. I Upp-
land däremot är topografin för det mesta betydligt 
flackare. Det är dessutom endast i de västra delarna 
som höjder uppemot 100 m ö.h. nås. I övrigt ligger 
landskapet i huvudsak under 50 m ö.h. Dessa förut-
sättningar har medfört att strandförskjutningen är 
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betydligt svårare att bestämma i detalj samt att rikt-
ningar och avstånd mellan olika isobaser är unge-
färliga. De spricksystem som finns i Södermanland 
fortsätter till viss del in i de södra delarna av Upp-
land. Enligt Miller & Hedin (1988) är den isosta-
tiska komponenten betydligt starkare i de norra 
delarna av Uppland. De södra delarna av Uppland 
visar åtminstone för vissa tidsperioder en likartad 
strandförskjutningshistoria jämfört med Söder-
manland (Alsö 1998; Hedenström 2001; Karlsson 
& Risberg 2005). Det är hittills dock inte fastlagt 
var denna skiljegräns/zon är belägen. De transgres-
sioner som finns antydda i Södermanland sam-
manfaller ofta i tid med långsammare regressions-
perioder i södra Uppland (Alsö 1998; Hedenström 
2001). Dessa företeelser har givetvis viktiga arkeo-
logiska implikationer då man jämför strandför-
skjutningsförloppen i Södermanland och Uppland. 

En intressant aspekt för tolkningen av strand-
förskjutningsdata är eventuell förekomst av neo-
tektoniska rörelser. Dessa definieras här som att 
berggrunden inom ett mindre område har höjt sig 
på ett inbördes oregelbundet sätt både i tid och i 
rum under Holocen (jfr http://www.brunel.ac.uk/
departments/geo/iainsub/nrcintro.html). Detta 
kan ske som variationer i den isostatiska höjningen 
på var sida om en sprickzon i berget eller som att 
höjningen i ett något större område ändrar lutning 
och/eller hastighet. Dessa typer av rörelser har re-
gistrerats i andra delar av Sverige (De Geer 1925; 
von Post 1929; Magnusson & von Post 1929; De 
Geer 1948; Risberg m fl 1996; Pan m fl 2001) och 
även i Norge (Anundsen 1989). Jordbävningar är 
vanliga i stora delar av landet och har förekommit 
även i Uppland (jfr Sahlström 1910, 1912, 1919).

De tidigare undersökta sedimentationsbassäng-
erna i mellersta och norra Uppland antas ligga 
intill den antagna 70 m-isobasen för den högsta 
strandlinjen för Litorinahavet i detta område (Ro-
bertsson & Persson 1989, Hemström 1999; Ris-
berg i Segerberg 1999; Bergström 2001). 

Eftersom strandförskjutningen inom stora delar 
av Uppland är okänd har interpolationer mellan 
Finland, Åland och högre liggande områden i det 
svenska fastlandet i väster tillämpats för att unge-
färligt indikera isobaser för Litorinahavets maxi-
mala utbredning (Hyvärinen 1982; Miller & He-

din 1988). Landskapet Uppland är alltså beläget 
inom en zon där strandförskjutningen förmodli-
gen uppvisar vissa anomalier. I den södra delen, 
norr om Stockholm och strax norr om Mälaren, 
har den isostatiska komponenten varit sådan att 
havsytevariationer kunnat göra sig gällande som 
transgressioner (jfr Miller 1973, 1982b; Miller & 
Robertsson 1981; Miller & Hedin 1988; Risberg 
m fl 1991). I den mellersta och norra delen finns 
däremot indikationer på att så inte är fallet (Ris-
berg 1999). Dock har Asklund (1935) indikerat ett 
flertal postglaciala transgressioner, speciellt under 
tidig Litorinatid, i mellersta Gästrikland, medan 
Asklund & Sandegren (1934) indikerade en trans-
gression med liten amplitud alternativt ett stilla-
stående under inledningsskedet av Litorinahavet.

Baserat på ovanstående kan det förmodas att inte 
en enda strandförskjutningskurva kan beskriva för-
loppet längs hela vägsträckningen mellan Uppsala 
och Mehedeby (jfr Bratt (red) 1998). Området har 
därför delats i sex zoner från norr till söder (fig. 1). 

Områdesbeskrivning 

Landskapet

Uppland är, sin rikedom på fornlämningar till trots, 
faktiskt det yngsta landskap vi har. Orsaken till det-
ta, vid första påseendet motsägelsefulla, förhållande 
är landskapets karaktär. Det kan därför vara moti-
verat att översiktligt beskriva detta, inte minst i re-
lation till stenålderns strandlinjer. Hela Uppland är 
beläget under högsta kustlinjen. De högst belägna 
delarna finns i väster, t ex Ramsmosseberget (110 
meter över havet). Uppland är flackt och samtidigt 
låglänt, 70 % av landskapets yta ligger lägre än de 
nivåer som motsvarade strandlinjen under senare 
delen av mellanneolitikum (i Tierp ca 38 m ö.h.). 
Inre och norra Uppland är de mest utpräglat flacka 
delarna av landskapet. Områden med höjdskillna-
der som understiger 10 meter upptar här en större 
yta än i någon annan del av Sverige. Det flacka 
landskapet i norra delen av Uppland beror på ett 
välbevarat nederoderat urbergsområde (peneplan). 
I östra delen av Uppland (Roslagen) är det mer ku-
perat än i de norra och inre delarna. I detta område 
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finns flera höjder som når högre än 60 meter över 
havet. Höjderna har under neolitisk tid utgjort öar 
i yttre delen av en vidsträckt skärgård. Vissa öar har 
varit stora och exempelvis under mellanneolitikum 
utbredde sig en 20 kilometer lång och 10 kilome-
ter bred ö mellan Dannemora och Rasbokil. Öarna 
bestod huvudsakligen av morän och sand, de ler-
marker som kännetecknar landskapet idag låg vid 
denna tid under vatten. I södra delen av Uppland 
börjar det sprickdalslandskap som präglar stora de-
lar av Sörmland. Under stenåldern har denna del 
av Uppland liksom stora delar av östra Sverige såle-
des haft en speciell karaktär, vilken säkerligen haft 
betydelse för hur man valt att leva här under sten-
åldern. Vid denna tid är Uppland en del av en ca 
30x30 mil stor skärgård som sträcker sig från norra 
Småland till södra Hälsingland. Östra Sverige är en 
region som under stenåldern, rent naturgeogra-
fiskt, har haft en unik karaktär. Landskapet kan 
dock jämföras med de skärgårdar som känneteck-
nar Åland och Finland (jfr Miettinen 1999). När 
de stora flacka lerslätterna reser sig ur havet under 
framförallt brons- och järnålder utgör dessa en för 
de vid denna tid framväxande jordbrukssamhäl-
lena attraktiv miljö och dessa lerslätter bebyggs 
därför i stor omfattning. Ett förhållande som till 
en del kan förklara att Uppland är ungt men ändå 
rikt på fornlämningar.

Berggrund och jordarter

Berggrunden i mellersta och norra Uppland har 
en relativt flack topografi och tillhör det sub-
kambriska peneplanet (Lidmar-Bergström 1998, 
Johansson m fl 2001). Sjöarna är i allmänhet 
mellan 1 och 3 m djupa med undantag för sprick-
dalssjöar där vattendjupet kan vara betydligt 
större. Berggrunden domineras av granit, gnejs 
och leptiter (Stolpe 1869; Pettersson 1871; Geijer 
& Magnusson 1944; Sandegren & Asklund 1948; 
Lundegårdh & Lundqvist 1956). Urgraniter är 
vanligast i de södra och mellersta delarna av un-
dersökningsområdet medan yngre sensvioniska 
graniter förekommer i de norra delarna (Gei-
jer & Magnusson 1944). Landhöjningen är för 
närvarande ca 5 mm per år i mellersta Uppland 
(Eriksson & Henkel 1998). Glaciala avlagringar 

omfattar morän, ofta stor- och/eller rikblockig, 
isälvsavlagringar och lera. Under den postglacia-
la regressiva strandförskjutningen spolades stora 
delar av de finare sedimentfraktionerna ut i Öst-
ersjön. De ytliga jordarterna domineras därför av 
morän och yngre organogena avlagringar såsom 
kärr- och mosstorv (Ericsson & Lidén 1988, Grå-
näs 1985, 1990, Möller 1993, Persson 1982, 1984, 
Svantesson 1991, Wahlqvist 1868).

Den geologiska  
undersökningen

Provtagningar i fält
Sedimentkärnor togs upp från sjöarna då de var 
täckta av is med hjälp av ryssborr. En 1 m lång 
kanna med diameter 4,5 cm användes för att grovt 
bestämma lagerföljden och var isoleringen var be-
lägen i en sedimentsekvens från en relativt cen-
tral del av respektive bassäng. Detta utfördes med 
hjälp av en visuell bedömning av litostratigrafin 
där övergången från lergyttja till gyttja användes 
som en indikation på sedimentation i en havsvik 
med bräckt vatten respektive i en isolerad sjö med 
sött vatten. Därefter användes en 70 cm lång kan-
na med 7 cm diameter för att samla in tillräckligt 
med sediment för att finna makrofossil för AMS 
14C-datering. Den senare provtagningen utfördes 
inom ett ca 10 m2 stort område där dels djupet för 
provtagningen, dels litostratigrafiska övergångar 
användes för korrelation. Antalet kärnor varie-
rade mellan 8 och 25. Motsvarande utfördes för 
igenväxningstorvmarkerna.

Isoleringströsklarna bestämdes genom att un-
dersöka de forna utbredningarna av respektive 
sjöbassäng. Detta utfördes dels genom studier 
av jordartskartor, dels genom litostratigrafiska 
bestämningar. Dessa informationer komplette-
rades med studier av de topografiska förhållan-
dena runt bassängerna. Generellt kan sägas att de 
erhållna höjderna för bassängerna bör uppfattas 
som ungefärliga värden. Detta beror på att den 
generella topografin i Uppland är flack och att 
utbredningen av torv ibland kan ”dölja” tröskeln. 
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Vid ett flertal lokaler har dessutom vegetationen i 
tröskelområdena varit mycket tät, vilket försvårat 
avvägningarna. De avvägda profilerna har relate-
rats till en egen fixpunkt i närheten av området. 
Denna har valts så att telefonkontakt med Lant-
mäteriet har varit möjlig samt att det var möjligt 
att få kontakt med minst fem satelliter. Den egna 
fixpunkten höjdbestämdes med hjälp av en Trim-
ble GPS 5700, hyrd av TRIMTEC (jfr Lenngren 
(2003) för teknisk beskrivning och tillvägagångs-
sätt). Den mättekniska noggrannheten för denna 
typ av bestämning är i höjd ± 4 cm. Dock får den 
geologiska noggrannheten anses ligga inom ±50 
cm (jfr Risberg 1989). 

Varje lokal har alltså besökts vid tre olika tillfäl-
len; 1) provtagningar från is, alt. från torvyta 2) 
avvägningar av isoleringströsklarna i relation till 
”egna” fixpunkter etablerade i områden med fri 
sikt uppåt och 3) höjdbestämningar av de ”egna” 
fixpunkterna.

När det gäller myrar har det varit svårare att 
hitta lämpliga lokaler. I ett flertal önskvärda områ-
den och nivåer har det endast funnits torvmarker 
av försumpningstyp. Detta betyder att bassängen 
inte har genomgått något sjöstadium och att torv 
ackumulerats direkt ovanpå en minerogen jordart 
(fig. 3). Då lämpliga lokaler identifierats har prov-
tagning och avvägningar utförts på motsvarande 
sätt som för sjöarna.

Diatoméanalys 

Diatoméer är encelliga mikroskopiska alger som 
tillhör avdelningen Bacillariophyta. Deras skal 
består av amorft kisel vilket gör dem motstånds-
kraftiga mot fysikalisk och kemisk påverkan. De 
är därför ofta välbevarade i olika sedimenttyper 
där artsammansättningen påverkas av flera fak-
torer i vattenmiljön, såsom salthalt, pH, djup, 
ljus, näringstillgång och turbulens. De kan där-
för användas som ett verktyg för att studera vat-
tenföroreningar, miljöförändringar, vattenkva-
litet, klimatförändringar och strandförskjutning 
(Battarbee m fl 2001).

För att framställa diatomépreparat plockades ca 
0,5 cm3 material ut vanligtvis var 5:e cm. Om lager-
följden uppvisade större variationer i sedimentsam-
mansättningen anpassades provtätheten till detta. 
Prepareringen följde därefter i huvudsak Battarbee 
(1986). 17% väteperoxid tillsattes och proverna 
kokades för att oxidera det organiska materialet. 
Kvarstoden slammades upp i destillerat vatten i 100 
ml bägare och dekanterades varannan timme tills 
vätskan blev klar. Eventuella lerflockar upplöstes 
med ammoniakhaltigt vatten varefter sedimente-
ring och dekantering upprepades. Några droppar 
av lösningen från varje prov fick torka in på täckglas 
som sedan bäddades in i Naphrax. Proverna analy-
serades i mikroskop med X1000 förstoring och im-

Figur 3. Lagerföljder i Tommesmyran (till vänster) och Porsmyren (till höger) där den förra representerar en igen-
växningslagerföljd (fornsjö) och den senare en försumpningstorvmark. 

Figure 3. Sedimentary sequences in Tommesmyran (left) and Porsmyren (right). The former represents an over-
grown lake and the latter a paludification area.
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mersionsolja. Då en bassumma av minst 100 skal 
uppnåtts avbröts analysen. Då diatoméfrekvensen 
var låg har lägre bassummor accepterats. Identifi-
kation och den ekologisk klassificering av diatomé-
erna utfördes enligt Hustedt (1930), Cleve-Euler 
(1951-1955), Mölder & Tynni (1967-1973), Tynni 
(1975-1980), Haworth (1988), Krammer & Lange-
Bertalot (1986, 1988, 1991a, 1991b), Snoeijs (red 
1993), Snoeijs & Balashova (red 1994), Snoeijs & 
Vilbaste (red 1994), Snoeijs & Potapova (red 1995) 
och Snoeijs & Kasperoviciene (red 1996). Resulta-
ten bearbetades i dataprogrammet Tilia (Grimm 
1987, 1992, 1991-1993) och diagrammen skapades i 
Tilia graph (Grimm 1992).

AMS 14C datering 

Sediment från fem nivåer per lokal sköljdes i en 
250 µm sikt, varefter de utskilda makrofossilen 
lades i burkar med destillerat vatten för att un-
dersökas under lupp (Björck & Wohlfarth 2001). 
Terrestra makrofossil, främst lövfragment, frön 
och frökapslar från björk (Betula spp) och al (Alnus 
spp) valdes för datering med acceleratormasspek-
troskopi (AMS) (fig. 4). 

Makrofossilen torkades i glasburkar ca sex 
timmar i 105ºC. Burkarna förslöts med lock och 
skickades till Poznan Radiocarbon Laboratory i 
Poznan, Polen, för att dateras. Samtliga dateringar 
kalibrerades med hjälp av OxCal och anpassades 
till kalibreringskurvan för den norra hemisfären 
(Stuiver m fl 1988). De kalibrerade resultaten för-
finades med hänsyn tagen till intervallen mellan 

de daterade nivåerna. Detta förfarande har med-
fört att felmarginalerna för dateringarna har redu-
cerats till ett minimum. Tio dateringar av bulk-
sediment från Trusksjön-Marma och Sjödyn togs 
från samma nivåer som makrofossildateringarna. 
Syftet var att försöka bestämma reservoiråldrar 
för bulksediment avsatta i Litorinahavet och i små 
isolerade sjöbassänger under denna tid jfr. Heden-
ström & Possnert (2001). Denna kunskap kan se-
dan appliceras på dateringar av bulksediment från 
tidigare undersökta bassänger.

Dateringarna har kalibrerats i OxCal v.3.10 
varefter en V-sekvens analys har utförts. Denna 
metod förutsätter att samtliga dateringar skall 
bli äldre nedåt varför vissa möjliga intervall i ka-
libreringsintervallet kan uteslutas. Med utgångs-
punkt från detta har lokalernas isolering från 
Litorinahavet kunnat bestämmas med relativt 
stor noggrannhet. Åldern, tillsammans med nu-
varande höjd för respektive isoleringströskel, ger 
en punkt i diagrammet.

Den arkeologiska  
undersökningen
De arkeologiska data som undersökningen byg-
ger på har tagits fram vid undersökningar som 
sträcker sig över en tidsperiod på ca 100 år. Detta 
innebär att lokalerna undersökts av flera institu-
tioner med skiftande metoder. Grävtekniskt har 
det skett förändringar över tid dessutom finns 
ingen konsensus bland arkeologer om hur man 

Figur 4. Frön från Alnus (vänster) och Betula (mitten och höger) som användes för AMS dateringar av sedi-
mentsekvenserna. De två senare dominerade det daterade materialet. 

Figure 4. Seeds from Alnus (left) and Betula (middle and right) that were used to date the sediment. The two lat-
ter types dominate the dated material.
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undersöker stenålderslokaler. Olika undersökare 
företräder olika undersökningsstrategier. Av de 14 
undersökta lokalerna vid E4-undersökningarna 
har 11 tagits med i undersökningen. Tre har tagits 
bort, dels för att de saknar bra datering (Skallmy-
ran och Postboda 3), dels för att strandnärheten 
är osäker (Djurstugan). Dessa lokaler undersök-
tes åren 2002-2004. Lokalerna Västeräng, Södra 
Mårtsbo, Fräkenrönningen och Vendel 1:1 under-
söktes under 1990-talet. Övriga lokaler kommer 
från undersökningar av tidigare datum. Nedan 
beskrivs de metoder som har särskild relevans för 
strandlinjediskussionen. 

Fosfatkartering 

Den metod som används för att spåra den forna 
strandlinjen är att med täta intervall lägga ut 
linjer där fosfatprover tas tvärs över den förmo-
dade strandlinjen. Den bakomliggande teorin är 
att man bör erhålla en svag förhöjning och sedan 
ett fall i fosfatvärdena vid den nivå dit havet nått 
eftersom vattnet här sköljt ut fosfaterna i havet 
(fig. 5). När sådana fall i fosfatvärden, droppvär-
den, erhålls i flera fosfatlinjer vid en nivå över 
havet är det ett indicium på att det rör sig om 
havsnivån vid tiden för bosättningen. På några 
lokaler har svallat material påträffas kring sam-
ma nivå som dessa dropvärden vilket ytterligare 
stärker tolkningen att den påvisade strandnivån 
hör samman med bosättningen.

Det finns flera olika metoder för att utföra fosfat-
analyser som alla har sina fördelar och nackdelar. 
Kräver den frågeställning man undersöker exakta 
värden som noggrant kan jämföras, bör en stan-
dardiserad laboratorieanalys utföras, citronsyra-
metoden. Där torkas, mals och vägs jordproverna 
för att uppnå lika förhållanden (Persson 1996:59). 
Proverna torkas och vägs, för att kornstorleken 
och provvolymen ska bli enhetlig, ju mindre korn 
desto fler fästpunkter för fosfater. Dessutom kan 
svagare syror användas som inte löser ut annat än 
antropogen fosfat. Nackdelarna med denna metod 
är att den utförs efter avslutat fältarbete, och ar-
keologen kan därför inte dra nytta av resultaten 
under fältarbetet. Den är dessutom kostsam. 

Förutom laboratorieanalys finns framför allt två 
tillvägagångssätt att tillgå: spot-test metoden och fos-
fatstickemetoden. Dessa metoder ger inte lika exakta 
resultat som laboratorieanalyser. Vid analys med 
reflectoquant används svavelsyra för att frigöra de 
markbundna antropogena fosfaterna, men även 
vissa av de oorganiska fosfaterna som finns natur-
ligt i marken löses också ut av den starka syran, var-
för referensprover bör användas (Hedman 1992). 
Den viktiga fördelen är att dessa metoder ger ett 
direkt resultat redan i fält, vilket innebär fältar-
betet kan styras av de resultat som fosfatanalysen 
ger. Det viktigaste är då inte att beakta de enskilda 
provernas absoluta värden utan möjligheten att 
spåra variationen som proverna tillsammans visar 
(Vinberg 1996:5). De rika kulturlagren avspeglas 

Figur 5. Diagram över fosfatkarteringen vid 
Postboda 1. X-axeln anger provnummer och Y-
axeln anger fosfatvärden i ppm (modifierad efter 
Sundström m fl 2006).

Figure 5. Results from the phosphate mapping at 
Postboda 1. The x-axis represents sample number 
and the y-axis the phosphate values in ppm (modi-
fied from Sundström et al. 2006).
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ofta också i mycket höga värden i de utförda fosfat-
karteringarna. Värden över 1000 grader uppmäts 
inte sällan på neolitiska boplatser. Värdena på de 
mesolitiska lokalerna är vanligtvis lägre men fort-
farande tillräckliga för att metoden skall fungera. 

Fyndkombinationen 

Problemet med att relatera boplatser till en even-
tuell strandlinje kan diskuteras utifrån ett av de 
mest klassiska arkeologiska instrumenten, nämli-
gen fyndkombinationen. Fynden utgörs av ett an-
tal artefakter påträffade inom en begränsad yta där 
man kan anta att de hamnat där under en begrän-
sad tid eller vid ett tillfälle (Gräslund 1974:25ff; 
Malmer 1963). Kort går det ut på att artefakter 
eller motsvarande som påträffas tillsammans hör 
ihop, t ex keramik med en viss dekor som påträffas 
tillsammans med andra typer av artefakter av en 
viss typ. I detta resonemang ingår ett typologiskt 
antagande att de påträffade artefakterna så långt 
man kan bedöma är samtida, i arkeologisk me-
ning. I princip är det en av de mest effektiva och 
enda arkeologiska metoderna för datering.

Som antytts ovan används detta oftast på en nivå 
i samband med att analysera slutna, samlade fynd-
kontexter som gravar och nedgrävningar men det 
används även vid boplatsanalyser. I vårt fall, där 
vi vill koppla en typ av boplatser till en viss nivå 
över havet i så mening att de anlagts i direkt eller 
nära anslutning stranden, kan metoden användas 
genom att se på flera boplatser inom ett begrän-
sat geografiskt avsnitt. Genom att 14C-datera dessa 
boplatser och samtidigt ha en kännedom om deras 
höjd över havet kan i bästa fall platserna gruppera 
sig i en kronologisk sekvens där de äldsta daterade 
boplatserna påträffas på de högsta nivåerna över 
havet. I korthet kombineras höjden över havet 
med dateringen. Att kronologisk skillnad mellan 
lokaler på olika nivåer finns finner också stöd i att 
typologiskt likartade fyndmaterial påträffas inom 
respektive nivå. Detta är uppenbart i längre tids-
perspektiv – mesolitiska lokaler där bland annat 
keramik saknas avviker tydligt från neolitiska där 
detta finns. Typologiskt användbara skillnader som 
ger våra antaganden stöd finns också inom kortare 
tidshorisonter, t ex olika delar av neolitikum. 

Topografi

Strandnära stenålderslokaler påträffas ofta i skyd-
dade lägen. Exponering mot söder tycks inte vara 
helt avgörande. Dessa lägen utgörs av i princip tre 
typer av topografier: naturliga hyllor, flacka eller 
branta sluttningar. Samtliga tre typer av lägen finns 
företrädda bland lokalerna i undersökningen. To-
pografin spelar även en stor roll vid lokaliseringen 
av boplatser. Den stora ökningen i antalet kända 
stenålderslokaler i strandnära lägen beror till stor 
del på kunskapen om vilka preferenser som legat till 
grund för valet av boplatslägen under förhistorien 
(t ex Björck 1999; 2000; Hammar & Wikell 1996). 

14C-metoden 

Förutom de arkeologiska metoderna för datering, 
se ovan, är naturvetenskapliga metoder ett viktigt 
hjälpmedel. Den mest använda och pålitligaste är 
14C-metoden. Denna metod kräver av arkeologen 
att det daterade materialet kommer från så säkra 
kontexter som möjligt. Allra bäst är det naturligt-
vis om det daterade materialet direkt och med stor 
säkerhet kan knytas till den studerade epoken, t 
ex matskorpa på keramik (se dock nedan). Det 
som vanligen dateras är kol från anläggningar, 
brända växtdelar, ben och matskorpor på keramik. 
I första hand vill man datera material med så låg 
egenålder som möjligt (kvistar, sädeskorn, hassel-
nötsskal o s v). Koldateringar föregås av vedarts-
bestämning. Även vid datering av kol eftersträvas 
arter och delar med så låg egenålder som möjligt. 
Vid dateringar av ben är det viktigt att en artbe-
stämning görs av en osteolog. Ben från framför 
allt havslevande djur kan uppvisa en s k reservo-
areffekt, vilket ger provet en för hög ålder. Ben 
från landlevande djur är m a o att föredra vid da-
teringar. Reservoareffekten är olika stor beroende 
på i vilken miljö djuret levt (Persson 1999:28-29). 
Störst är reservoareffekten i de stora världshaven 
men även i en bassäng av Östersjöns storlek kan 
reservoareffekt förekomma. Detta särskilt under 
perioder då mycket vatten flödar in från Atlan-
ten. Ett sätt att fastställa reservoareffekten under 
skilda perioder är att datera annat material (t ex 
hasselnötsskal) från samma kontext. Detta har hit-



110 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

tills endast kunnat påvisa en lokal reservoareffekt 
under mesolitisk tid (t ex Guinard & Vogel 2006). 
Matskorpedateringar utförs på organiskt material 
från keramik. Även denna kan vara utsatt för re-
servoareffekt beroende på vad kärlet använts till. 
När dateringar utförts på både hasselskal och t ex 
sälben eller matskorpor i neolitiska material har 
ingen reservoareffekt kunnat spåras i undersök-
ningsområdet. Verkan av en eventuell reservoaref-
fekt i denna del av östersjöbassängen är osäker och 
inte sällan hör säl och matskorpor till de yngsta 
dateringarna på boplatser (Björck 1998; Nilsson 
2004; Sundström & Darmark 2005). Datering-
arna som ligger till grund för undersökningen är 
samtliga gjorda med acceleratorteknik och är kali-
brerade i OxCal v2 eller v3. 

Höjdmätning

Höjd- och lägesinmätning av arkeologiska objekt 
och artefakter sker sedan början av 1990-talet 
med hjälp av totalstation. Utifrån givna fixpunk-
ter, med givna x-, y- och z-värden, kan artefakter, 
prover och anläggningar mätas in med centime-
terprecision. Vid tidigare undersökningar skedde 
höjd- och lägesbestämning med hjälp av avväg-
ningsinstrument. Detta innebär att lägesangivel-
serna från dessa undersökningar är något mindre 
exakt, vilket kan ge konsekvenser vid jämförelser 
med senare undersökningar. 

Svallat material

Svallat material, oftast keramik, kan användas 
som indikation på att de påverkats, rullats i vat-
ten (Nerman 1911:6ff; Florin 1958:42f; Segerberg 
1999:148; Åkerlund 1996:84ff). Denna påverkan 
kan i kombination med t ex fosfatkartering indi-
kera en forntida strandlinje. Med svallad keramik 
avses rundade och nötta fragment, inte sällan med 
frameroderade, utstående, magringskorn. Keramik 
och även annat material påverkas emellertid även 
av en mängd andra faktorer, t ex mekanisk nöt-
ning, trampning eller påverkan av jordbruksma-
skiner. Det är därför viktigt att eventuellt svallat 
material inte står som enda indicium på en strand-
linje (Sundström m fl 2006). Emellertid finns få 

systematiska analyser av eventuella svallningseffek-
ter på arkeologiska material.

Vad bygger då antagandet att boplatserna är 
strandbundna på? Det är viktigt att de indicier 
som stödjer ett sådant antagande har så bra un-
derbyggande fakta som möjligt. Tyvärr kan alla 
dessa fakta ses som just antaganden, men om flera 
indicier av denna typ pekar mot samma slutsats 
förstärker detta självklart slutsatsen. 

Viktiga indicier på strandbundenhet kan sam-
manfattas som t ex:
• Benmaterialet (artsammansättningen)
• Fyndsammansättningen (vilken typ av red-

skap och avfall kan identifieras)
• Platsens topografi
• Fosfatkartering (droppzoner)
• Fynd- och anläggningsspridningen (var avtar 

fynden)
• Svallat material, t ex keramik och stenmaterial
• Avsatta kulturlagers utsträckning och att fyn-

den upphör vid en viss nivå

Dessa indicier kan även bestå av jämförelser, 
analogier, med andra områden och boplatser. 
T ex i södra Skandinavien och Finland finns fle-
ra exempel på undersökta boplatser med marina 
fångstanläggningar i nära anslutning till det vanli-
ga boplatsmaterialet (Andersen & Johansen 1987; 
Edgren 1993; Mårtensson 2001:281-301). I sådana 
områden är möjligheterna större att påträffa läm-
ningar av denna typ än i kustnära stenåldersmil-
jöer i Mellansverige.

När vi framställer en arkeologisk strandlinje-
kurva är det viktigt att vi i första hand utgår från 
lokaler (boplatser) inom det undersökningsområ-
de som definieras av de geologiska undersökning-
arna i studien. Dessa lokaler ska vara arkeologiskt 
undersökta (förundersökta eller slutundersökta) 
samt daterade (med material som säkert kan kny-
tas till boplatsaktiviteterna med så låg egenålder 
som möjligt samt utan reservoareffekt). Vid under-
sökningen ska även en bedömning av strandlinjen 
vara gjord med en noggrannhet på ca ±0,5 m.
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Figur 6. Förenklat diagram som visar isoleringen av Ångsjön daterad till 4580 kal. BP. Åldersintervallen är 
baserade på kalibreringar av fem AMS dateringar av terrestra makrofossil. Br.-mar. taxa = diatoméer som lever i 
brack-marina förhållanden, lag., hal. och indiff. taxa = lagunarter, halofila arter och arter som är indifferenta till 
salinitet, freshwater taxa = sötvattenlevande arter.

Figure 6. Simplified diagram showing the isolation sequence of Lake Ångsjön dated to 4580 cal. BP. The age inter-
vals are based on calibrations of five AMS dates of terrestrial macrofossil.
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Geologiska resultat
I samband med isoleringen har i huvudsak avlag-
ringar bestående av lergyttja och gyttja varit de 
dominerande jordarterna. I vissa lokaler har synli-
ga lamineringar uppträtt i övergången. Dessa för-
modas ha bildats då tungt bräckt vatten har sam-
lats på bassängbotten och orsakat en stratifiering 
i vattenmassan. Denna skiktning medförde att allt 
syre förbrukades och att djurlivet slogs ut, d v s 
bioturbation förekom ej varvid årstidsvariationer i 
sedimentationen har bevarats. Så småningom har 
saltet diffunderat ut varvid hela vattenmassan bli-
vit kemiskt homogen.

Isoleringarna för respektive sjö/fornsjö har va-
rit relativt tydliga. Före isoleringen har diatoméer 
som levt i brack-marint vatten, d v s Litorinaha-
vet, dominerat. I sediment avsatta efter denna 
händelse har diatoméer som föredrar sött vatten 

dominerat. Det skall även noteras att indifferenta 
arter är relativt vanliga i de nyligen avsnörda sjö-
arna. Detta beror förmodligen på att pH varit nå-
got förhöjt som ett resultat av rikliga förekomster 
av karbonater i de uppländska jordarterna. Som 
ett exempel visas diagrammet från Ångsjön som 
är belägen i den sydöstra delen av undersöknings-
området (fig. 6).

De detaljerade kalibreringarna har medfört att 
respektive ålder för isoleringarna har kunnat fast-
ställas med stor noggrannhet. Den visuella korre-
lationen mellan 8-12 kärnor från respektive lokal 
har förmodligen inte påverkat resultaten av date-
ringarna. I samtliga fall var korrelationen tydlig 
och genomförbar med en noggrannhet på ca ±1 
cm. Nästan alla dateringarna är väl anpassade till 
kalibreringskurvan (fig. 7). Samtliga dateringar 
med ±1σ och ±2σ redovisas i figur 8. 

De angivna nivåerna för respektive lokal mot-
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Figur 7. Positioner för dateringarna i den första fasen (till vänster) och den andra fasen (till höger) av projektet i 
relation till kalibreringskurvan.

Figure 7. Positions of radiocarbon dates within the first phase (left) and the second phase (right) of the project in 
relation to the calibration curve.

Age 14C BP Age 14C BP

Age Cal BP Age Cal BP

Figur 8. Sammanställning av de erhållna dateringarna för de 17 analyserade lokalerna. Notera att både bulksedi-
ment och makrofossil har daterats i Trusksjön Marma och Sjödyn.

Figure 8. Compilation of the dates for the 17 investigated sites. Note that both bulk sediment and terrestrial macro-
fossils were dated from Lake Trusksjön Marma and Lake Sjödyn.

Lokal Djup (cm) Lab. nr. 14C år BP Kalibrerade  
åldrar BP (±1) σ

Kalibrerade  
åldrar BP (±2) σ

Lab. kommentar

Långhällssjön 410-415 Poz-2408 4650 ± 35 5460-5810 5470-5300

Långhällssjön 420-425 Poz-2409 4740 ± 35 5590-5330 5590-5320

Långhällssjön 430-435 Poz-2411 4935 ± 35 5710-5800 5740-5590

Långhällssjön 440-445 Poz-2412 5015 ± 35 5880-5660 5900-5650

Långhällssjön 450-455 Poz-2320 5045 ± 35 5890-5730 5910-5660

Marssjön 325-330 Poz-2329 4040 ± 40 4570-4430 4790-4410 Liten, 0,4 mg C

Marssjön 335-340 Poz-2330 3990 ± 1000 5750-3150 6750-3900 Extra liten, 0,08 mg C

Marssjön 345-350 Poz-2331 4270 ± 60 4960-4650 5040-4610 Liten, 0,4 mg C

Marssjön 355-360 Poz-2333 4560 ± 60 5440-5050 5460-4970 Mycket liten, 0.2 mg C

Marssjön 365-370 Poz-2334 4510 ± 40 5300-5050 5320-5040 Liten, 0,4 mg C

Trusksjön-Tierp 210-215 Poz-2486 3745 ± 30 4160-4000 4230-3980

Trusksjön-Tierp 220-225 Poz-2487 3875 ± 35 4410-4240 4420-4150

Trusksjön-Tierp 230-235 Poz-2488 3880 ± 30 4410-4250 4420-4180

Trusksjön-Tierp 240-245 Poz-2489 4000 ± 50 4530-4410 4790-4290 Liten, 0,3 mg C

Trusksjön-Tierp 250-255 Poz-2490 ----------- Ej mätbar
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Lokal Djup (cm) Lab. nr. 14C år BP Kalibrerade  
åldrar BP (±1) σ

Kalibrerade  
åldrar BP (±2) σ

Lab. kommentar

Nionbergssjön 295-300 Poz-2309 3915 ± 30 4420-4290 4430-4240

Nionbergssjön 305-310 Poz-2310 4165 ± 35 4830-4620 4840-4570

Nionbergssjön 315-320 Poz-2311 4390 ± 50 5040-4860 5280-4850 Liten, 0,5 mg C

Nionbergssjön 325-330 Poz-2313 4490 ± 40 5290-5040 5300-4970 Liten, 0,3 mg C

Nionbergssjön 335-340 Poz-2314 4630 ± 90 5580-5080 5600-5000 Mycket liten, 0,1 mg C

Trusksjön-Marma 100-105 Poz-2648 3125 ± 30 3390-3270 3440-3260

Trusksjön-Marma 110-115 Poz-2649 3230 ± 35 3475-3395 3560-3370

Trusksjön-Marma 120-125 Poz-2650 3460 ± 30 3830-3640 3840-3640

Trusksjön-Marma 130-135 Poz-2652 3575 ± 30 3910-3835 3980-3730

Trusksjön-Marma 140-145 Poz-2653 3660 ± 40 4080-3910 4140-3870

Trusksjön-Marma /B 100-105 Poz-2642 3395 ± 30

Trusksjön-Marma /B 110-115 Poz-2643 3395 ± 30

Trusksjön-Marma /B 120-125 Poz-2644 3700 ± 30

Trusksjön-Marma /B 130-135 Poz-2645 3715 ± 30

Trusksjön-Marma /B 140-145 Poz-2646 3870 ± 30

Sjödyn 400-405 Poz-2654 4020 ± 35 4525-4435 4580-4410

Sjödyn 410-415 Poz-2655 4125 ± 30 4810-4570 4820-4520

Sjödyn 420-425 Poz-2656 4185 ± 30 4830-4650 4840-4610

Sjödyn 430-435 Poz-2658 4130 ± 30 4810-4570 4830-4530

Sjödyn 440-445 Poz-2659 4370 ± 35 4970-4870 5040-4850

Sjödyn/B 400-405 Poz-2660 4255 ± 30

Sjödyn/B 410-415 Poz-2582 4265 ± 35

Sjödyn/B 420-425 Poz-2584 4355 ± 30

Sjödyn/B 430-435 Poz-2585 4425 ± 35

Sjödyn/B 440-445 Poz-2586 4650 ± 35

Ångsjön 395-400 Poz-2402 3870 ± 35 4410-4240 4420-4150

Ångsjön 405-410 Poz-2403 3970 ± 30 4515-4410 4530-4290

Ångsjön 415-420 Poz-2405 4090 ± 35 4800-4520 4820-4440

Ångsjön 425-430 Poz-2406 4185 ± 35 4840-4640 4840-4580

Ångsjön 435-440 Poz-2407 4420 ± 35 5220-4880 5280-4860

Stensjön 515-520 Poz-1308 4270±35 4860-4825 4960-4700

Stensjön 530-535 Poz-1309 4310±40 4960-4830 4980-4820

Stensjön 540-545 Poz-1310 4400±40 5040-4870 5280-4850

Stensjön 550-555 Poz-1258 4435±35 5270-4890 5280-4870

Stensjön 560-565 Poz-1260 4385±35 5030-4870 5050-4850

Ramsjön 370-375 Poz-2506 4460 ± 40 5280-4970 5300-4910

Ramsjön 380-385 Poz-2507 4540 ± 50 5320-5060 5450-5030 liten, 0,3 mg C

Ramsjön 390-395 Poz-2508 4470 ± 40 5280-4980 5300-4970 liten, 0,45 mg C

Ramsjön 400-405 Poz-2509 4560 ± 30 5320-5070 5440-5050

Ramsjön 410-415 Poz-2510 4700 ± 100 5590-5310 5650-5050 liten, 0,15 mg C
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Lokal Djup (cm) Lab. nr. 14C år BP Kalibrerade  
åldrar BP (±1) σ

Kalibrerade  
åldrar BP (±2) σ

Lab. kommentar

Oxkärret 220-225 Poz-3782 4195±35 4840-4650 4850-4610 0,8 mg C

Oxkärret 230-235 Poz-3784 4440±40 5280-4960 5290-4870 0,65 mg C

Oxkärret 240-245 Poz-3785 4495±35 5290-5050 53104980 1,3 mg C

Oxkärret 250-255 Poz-3786 4475±40 5290-5040 5300-4970 0,6 mg C

Oxkärret 260-265 Poz-3788 4205±40 4840-4650 4860-4610 0,4 mg C

Stormossen 420-425 Poz-5021 4900±35 5650-5600 5720-5580 2,0 mg C

Stormossen 430-435 Poz-5022 5160±35 5990-5900 6000-5760 2,4 mg C

Stormossen 440-445 Poz-5023 5310±35 6180-6000 6210-5990 6,0 mg C

Stormossen 450-455 Poz-4932 5170±35 5990-5905 6000-5760 1,9 mg C

Stormossen 460-465 Poz-4934 5630±40 6460-6320 6490-6310 0,9 mg C

Stensjön A 480-485 Poz-5948 5600±45 6410-6315 6470-6290

Stensjön A 490-495 Poz-5949 5805±45 6670-6540 6730-6490

Stensjön A 500-505 Poz-5950 6230±45 7250-7020 7260-7000

Stensjön A 510-515 Poz-5951 6145±45 7160-6970 7170-6910

Stensjön A 520-525 Poz-5952 6085±45 7150-6880 7160-6790

Övre Stormossen 223-228 Poz-8579 5400 ± 40 6280-6185 6300-6020

Övre Stormossen 233-238 Poz-8465 5610 ± 40 6440-6310 6470-6300

Övre Stormossen 243-248 Poz-8581 5800 ± 40 6670-6550 6720-6490

Övre Stormossen 253-258 Poz-8580 5580 ± 50 6405-6310 6470-6280 contaminated?

Övre Stormossen 263-268 Poz-8583 5890 ± 50 6780-6660 6850-6560 0,4 mg C

Tommesmyran 170-175 Poz-8641 4135 ± 40 4820-4570 4830-4530

Tommesmyran 180-185 Poz-8642 4195 ± 40 4840-4640 4850-4580

Tommesmyran 190-195 Poz-8644 4230 ± 40 4860-4700 4870-4620

Tommesmyran 200-205 Poz-8645 4395 ± 40 5040-4870 5270-4850

Tommesmyran 210-215 Poz-8646 4380 ± 40 5030-4870 5220-4850

Klockarmossen 230-235 Poz-8944 4800 ± 35 5590-5480 5610-5460

Klockarmossen 240-245 Poz-8945 4970 ± 40 5740-5645 5880-5600

Klockarmossen 250-255 Poz-8947 5180 ± 40 5990-5905 6110-5760

Klockarmossen 260-265 Poz-8948 5170 ± 40 5990-5900 6000-5750

Klockarmossen 270-275 Poz-8949 5370 ± 60 6280-6020 6290-5990 liten, 0,22 mg C

Stora Nybolsmossen 190-195 Poz-8950 3915 ± 35 4420-4290 4440-4240

Stora Nybolsmossen 200-205 Poz-8951 4245 ± 35 4860-4720 4870-4640

Stora Nybolsmossen 210-215 Poz-8952 4420 ± 35 5220-4880 5280-4860

Stora Nybolsmossen 220-225 Poz-8953 4530 ± 50 5310-5060 5320-4980 liten, 0,4 mg C

Stora Nybolsmossen 230-235 Poz-8955 4600 ± 35 5450-5290 5470-5070

Jansbergsmossen 269-264 Poz-9360 4480 ± 40 4570-4430 4790-4420

Jansbergsmossen 259-254 Poz-9359 4390 ± 40 4525-4430 4790-4410

Jansbergsmossen 249-244 Poz-9358 4190 ± 35 4840-4640 4850-4610

Jansbergsmossen 239-234 Poz-9397 4020 ± 40 5040-4870 5260-4850 0,55 mg C

Jansbergsmossen 234-229 Poz-9357 4040 ± 35 5290-5040 5300-4970 0,62 mg C



115arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Figur 10. Regressionslinje baserad på de 17 geologiska lokalerna som analyserats med avseende på isoleringsålder 
och nutida höjd over havet.

Figure 10. Plot and regression line for the 17 sites investigated, regarding their isolation ages and recent altitude in 
meters above sea level.

Figur 9. Sammanställning av geologiska lokaler med angivande av ålder, geografiskt läge och nivå över nuvarande 
havsyta.

Figure 9. Compilation of geologically investigated sites, including age, geographical position and altitude in meters 
above present day sea level.

Lokal Isoleringsålder kal. BP Nord-koord. Öst-koord. Höjd m ö.h. 
 ±0,5 - 1,0 m

Sjödyn 4970±50 6646131 1606248 36,0

Jansbergsmossen 4630±75 6635720 1616720 35,1

Ångsjön 4580±50 6653515 1610535 35,0

Nybolsmossen 4970±150 6668730 1602720 39,9

Klockarmossen 5740±50 6645140 1585600 48,9

Långhällssjön 5635±70 6681995 1580082 48,0

Ramsjön 5170±75 6662547 1590641 44,5

Stensjön/Tierp 6810±75 6684620 1573340 67,3

Oxkärret 5045±75 6677870 1593110 43,6

Trusksjön/Tierp 4310±50 6693669 1600859 36,3

Övre Stormossen 6480±75 6687110 1595134 62,9

Tommesmyran 4710±50 6644970 1591120 40,9

Nionbergssjön 4920±100 6699468 1587208 43,3

Marssjön 4970±100 6693648 1583533 44,2

Stensjön 4970±30 6660059 1612010 44,4

Trusksjön/Marma 3930±75 6704839 1594346 35,9

Stormossen 5940±100 6687517 1594960 59,8
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svarar de bestämda höjderna för isoleringströsk-
larna. Noggrannheten uppskattas till att ligga 
mellan ±0,5 och 1,0 m. Felet bestäms i huvudsak 
av de geologiska förutsättningarna. Dessutom 
har nuvarande vegetation i vissa fall (t ex Ång-
sjön) medfört praktiska svårigheter för avväg-
ningarna. De nivåer och åldrar som har använts 
för att belysa strandförskjutningen i nordvästra 
Uppland sammanfattas i figur 9. Den angivna 
isoleringsåldern är baserad på resultaten från V-
sekvensanalysen i OxCal. 

Data från figur 9 har plottats i figur 10 där också 
en regressionslinje har ritats. Denna linje uppvisar 
ett exponentiellt avtagande mot yngre åldrar. Sprid-
ningen av punkter längs linjen indikerar att det inte 
kan förmodas att endast en kurva kan åskådliggöra 
förloppet inom hela undersökningsområdet. 

De arkeologiska resultaten 
Utifrån de arkeologiska undersökningarna kan 
resultaten med relevans för en diskussion om 
strandlinjeförskjutningen sammanfattas i en tabell 
(fig. 11). Dateringarna av platserna är ett medel-
tal utifrån de utförda 14C-analyserna på respektive 
lokal. I enstaka fall finns endast en datering, be-
tydligt vanligare är emellertid att mellan fem och 
tio dateringar utförts på varje plats. Det är viktigt 
att påpeka att till skillnad mot de geologiska da-
teringarna så representerar inte de arkeologiska 
dateringarna en händelse utan en tidpunkt under 
den period människor bodde på respektive plats. 
Strandlinjen är angiven med en noggrannhet på ± 
0,5 m och bygger på en sammantagen bedömning 
av fosfater, fyndspridning o s v. 

Figur 11. Sammanställning av arkeologiska lokaler med angivande av ålder, geografiskt läge och uppskattad strandlinje.

Figure 11. Compilation of archaeologically investigated sites, including age, geographical position and estimated 
altitude of the contemporary shore line.

Lokal Datering +- Nord-koord Öst-koord Strandlinje +-0,5 m Material

Snåret 4599 26 6674043 1594883 42,7 keramik

Högmossen 4605 50 6703993 1588770 45,5 nötskal, keramik

Brännpussen 4200 45 6656369 1601408 35,7 keramik, ben

Glädjen 4990 100 6677010 1593820 45,5 keramik

Anneberg 5190 130 6654563 1586999 45,0 nötskal, keramik

Västeräng 4900 90 6718265 1573244 51,0 keramik

Södra Mårtsbo 4620 90 6715751 1579781 44,0 keramik, kol

Sotmyra 4413 34 6658563 1591827 39,5 nötskal, keramik

Vadbron 2 4482 39 6656711 1590327 39,5 nötskal

Fräkenrönningen 4182 35 6713552 1580418 40,5 nötskal, keramik

Vendel 1:1 4000 80 6672969 1599752 35,0 nötskal

Skinnarbacken 4455 110 6658363 1592228 37,0 nötskal

Torslunda 4490 90 6689153 1592995 36,0 nötskal

Bålmyren 4755 50 6667930 1596920 45,0 nötskal

Postboda 1 4515 50 6678534 1593034 44,0 nötskal

Postboda 2 4725 50 6678570 1593340 45,0 nötskal

Stormossen 1 5549 37 6688061 1594759 60,5 träkol, tall

Stormossen 4 5710 70 6687012 1594208 60,5 träkol, hassel

Stormossen 5 5802 33 6687390 1594440 62,0 nötskal

Stormossen 5:2 5883 38 6687450 1594480 62,1 nötskal



117arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Dateringarna från respektive lokal är vanligtvis 
utförda på flera olika material, vilka finns angi-
vet i figur 11. På samtliga lokaler har eftersträvats 
dateringar av material med så låg egenålder som 
möjligt. Den uppskattade strandnivån är bedömd 
efter ett så stort antal kriterier som möjligt. 

Ett exempel på resultaten av en strandlinjeun-
dersökning med hjälp av fosfatanalys visas i dia-
grammet från undersökningarna av Postboda 1 
(fig. 5). Prov nummer 12 i linje 1 motsvarar 44,10 
m ö.h. medan prov nummer 17 i linje 2 ligger på 
44,03 m ö.h. Den andra toppen som återfinns i 
prov 20 i linje ett och prov 23 i linje två motsva-
rar 43,83 respektive 43,75 m ö.h. Detta fenomen 
kan troligen förklaras av att man under lokalens 
användningstid utfört aktiviteter som genererat 
fosfater i direkt anslutning till strandbrynet. De 
två topparna motsvarar då kanske strandlinjen 
vid olika tidpunkter under året (Darmark & 
Sundström 2006, se även Björck & Hjärthner-
Holdar (red) manus).

De arkeologiska lokalerna har placerats i ett dia-
gram (fig. 12) där positionen bestämts av datering 
samt uppskattad nivå över havet. Regressionslin-
jen visar att de äldsta lokalerna återfinns på de 
högsta nivåerna. Spridningen av punkter längs 
linjen indikerar att det inte kan förmodas att en-
dast en kurva kan åskådliggöra förloppet inom 
hela undersökningsområdet. 

Diskussion
Den isostatiska landhöjningen gör att forntida 
havsvikar och kustbundna boplatser som en gång 
låg vid havets (Östersjöns) nivå med tiden kommer 
att ligga allt högre i terrängen och det som utgjor-
des av grund botten successivt blir torrlagt. Proces-
sen vidmaktshålls så länge det finns en isostatisk 
höjning som kompenserar för den tryckavlastning 
som skett sedan den skandinaviska inlandsisen av-
smälte. Om landhöjningen vore en jämn uppåtrik-
tad rörelse, som inte genomgår någon hastighets-
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Figur 12. Arkeologiska lokaler inprickade tillsammans med en regressionslinje. Spridningen av punkter indikerar 
att en regressionslinje inte kan åskådliggöra förloppet.

Figure 12. Plot of archaeologically investigated sites and their regression line. The distribution of the plots makes it 
clear that it is impossible to apply one line.
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åldrar mellan 6810 och 3930 kal. BP, motsvarande 
ett intervall om ca 3000 år. Punkternas höjd och 
ålder ligger till grund för diagrammen i figurerna 
9-12. I Excel har andragradsekvationer visat sig 
ge de bästa trendlinjerna med korrelationer R2 = 
91,7 % (sjöisoleringarna) respektive R2 = 91,1 % 
(boplatsfynd). När samtliga punkter läggs i sam-
ma diagram fås korrelationen R2 = 90,2 % (fig. 13). 
Denna siffra kan jämföras med R2 = 87,4 %, vilken 
uppnås om en linjär trendlinje appliceras. Punk-
ternas lägen i diagrammen visar att det finns en 
olinjäritet i höjdvärderna, beroende av åldern, d v s 
strandförskjutningen var snabbare bakåt i tiden 
varefter förloppet avtagit i intensitet. Andragrads-
anpassningens högre korrelation indikerar att det 
finns en term bestående av åldern i kvadrat som 
också har betydelse för höjdvärdet.

På grund av att tryckavlastningen efter inlands-
isens avsmältning ägde rum från söder mot norr 
under istidens slutskede finns det skäl att misstänka 
att den isostatiska landhöjningen inom undersök-
ningsområdet inte var lika i söder som i norr un-

förändring, blir höjden direkt och linjärt beroende 
av åldern. Nu finns det sannolikt även en variation 
i vattenstånd (eustasi) över tiden som är mer eller 
mindre direkt kopplad till landhöjningen. En or-
sak är att den värmeökning som orsakar isavsmält-
ningen (och som fortfarande pågår) också orsakar 
att vatten bundet i inlandsisar och glaciärer frigörs 
och därmed ökar vattenståndet i världshaven. Troli-
gen finns det också en mer direkt inverkan av land-
höjningen som resulterar i ökning av vattenståndet 
som består i att hela Östersjöbassängen tippas upp 
i norr och att vattenståndet därmed ökar i söder. 
Strandförskjutningen, som är den kombinerade ef-
fekten av isostasi och eustasi, antas i huvudsak vara 
orsakad av isostasin inom vårt undersökningsom-
råde och inom det aktuella tidsavsnittet.

Av de 37 provpunkter (fig. 9-12) som utgör stu-
dien är 20 daterade kustbundna boplatsfynd och 
17 sjöisolationer, likaledes daterade. Samtliga bo-
platser och sjötröskelpunkter har höjdbestämts 
i relation till ett strandnära läge i enlighet med 
tidigare beskrivningar. Dateringarna visade på 
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Figur 13. Geologiskt undersökta lokaler och boplatser redovisade med ålder och höjd. Svart linje avser en trendlinje 
av andra graden anpassad genom alla punkterna.

Figure 13. Geologically investigates sites and settlement sites including their ages and altitudes. The black line indi-
cates the position of a trend line of the second degree through all points.
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der perioden 7000-3000 kal. BP. Den nuvarande 
(recenta) strandförskjutningen uppvisar skillnader 
mellan söder och norr, med ett värde på 4,4 mm/
år i områdets södra del och 6,6 mm/år i dess norra 
del (Ekman 1996). För att undersöka betydelsen 
av provplatsernas läge i nord-syd gjordes en reg-
ressionsanalys där betydelsen av nordkoordinaten 
fick bidra till förklaringen av höjdvärdet. I första 
hand undersöktes i det multivariata systemet höjd-
värdets betydelse av åldern, åldern i kvadrat samt 
nordläget. Som värde på nordläget användes nord-
koordinaten i den topografiska kartan för varje 
provplats. Inom undersökningsområdet varierar 
nordkoordinaten mellan 6 615 000 m i söder och 
6 728 000 m i den nordligaste kanten. Koordinat-
värden tillhör kartsystemet RT 90 2,5 gon Väst.

Den multivariata regressionen gav som resultat 
att såväl åldern i kvadrat som nordläget har en signi-
fikant betydelse för höjdvärdet i tillägg till åldern. 
R2 i denna analys blev 93,0 %. Om dessutom nord-
läget i kvadrat och produkten av åldern och nordläget 
togs med som beroende variabler ökade R2 med 

blygsamma 0,2 % till totalt 93,2 %, vilket gjorde att 
de två sista variablernas inverkan på korrelationen 
kunde avvaras. Analysen gjordes alltså på de tre va-
riablerna år BP, år BP i kvadrat och nordkoordinaten 
med regressionsformeln enligt nedanstående:

Höjd = k1•x1
2+k2•x1+k3•x2+b 

där: k1=2,07823• 10-6, k2=-0,01109, 
k3=7,63584•10-5, b=-456,08, x1= år 
BP och x2= nordkoordinaten

Området har därefter delats in i sex intervall i nord-
sydlig riktning baserat på fördelningen av prov-
punkterna (fig. 14). Intervallen har för det mesta 
en höjd av ca 15 km. Den centrala nordkoordinaten 
för var och en av de sex intervallen har utgjort un-
derlag för en regressionslinje enligt formeln ovan 
med insatta åldrar mellan 7000 och 4000 kal. BP. 

Regressionslinjerna utgör nu strandförskjut-
ningskurvor för respektive område (fig. 15-20). De 
framtagna kurvorna, som är parallella, är förskjutna 
sinsemellan med ca 1,15 m, d v s totalt ca 5,7 m.
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Figur 14. Sammanställning av sex strandförskjutningskurvor med ungefär 15 km avstånd i nordled samt data-
punkter för respektive intervall. Grön = sydligaste, blå = nordligaste.

Figure 14. Compilation of six shore displacement curves at a distance of c. 15 km in north-south and sites for each 
interval. The green curve represents the south, while blue represents the north.
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Figur 15-20. Regressionskurvor för respektive område. Notera att alla linjerna är parallella.

Figure 15-20. Regression lines for each area. Note that the lines are parallel.
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I figur 21 och 22 finns en kolumn med beräknade 
höjdvärden som avser ett höjdvärde när det har 
uträknats med hjälp av ålder och nordläge insatt i 
regressionsformeln ovan. Dessutom finns skillna-
den angiven mellan uppmätt och beräknad höjd i 
kolumnen korrektion. Där framgår att åtminstone 
sex värden avviker mer än 3 m mellan uppmätt och 
förväntat värde enligt regressionsanalysen. Detta 
kan vara orsakat av felaktigheter i dateringarna 
och/eller höjdbestämningarna för respektive lo-
kal. Om däremot dessa värden är korrekta återstår 
möjligheten till unga, irreguljära höjningsvariatio-
ner i berggrunden, d v s neotektonik. Detta kan 
speciellt vara troligt för Tommesmyran i område 
6 och Anneberg i område 5, som är belägna på var 
sin sida om en tydlig sprickzon i nordväst-sydost-
lig riktning (Uppsala-Jumkil) (fig. 22). Även Sten-
sjön har en geografisk position på höjdområdet ös-
ter om den mest tydliga förkastningen i området 
(nordost från Uppsala). För övriga lokaler är det 
inte lika lätt att se möjligheter för neotektoniska 
förlopp. Den beräknade medellandhöjningen upp-
visar generellt sett ökande värden mot norr, vilket 
stämmer väl överens med nutida förhållanden.

Paleogeografiska kartor
Isostasin och eustasin har troligen interagerat 
med varandra på ett intrikat sätt under de 3000 
år som provpunkterna härrör ifrån och har säker-
ligen inte varit så jämt som man skulle önska. In-
dikationer på att variationer med tidvis närmast 
stationär strandnivå under längre perioder följt 
av perioder med hastigare strandförskjutning 
finns i det material av hundratals nivåbestämda 
boplatser som framtagits i Norduppland (Björck 
1999; 2000; 2003). För att i detalj se dessa va-
riationer i tid (under 3000 år) och rum (längs en 
70 km lång nord-sydlig travers) är 37 provpunk-
ter (som också har en viss osäkerhet) långt ifrån 
tillräckligt. Det kan exempelvis inte uteslutas att 
småskaliga, irreguljära rörelser har ägt rum under 
upplyftningen av berggrunden (sk neotektonik). 
Speciellt kan detta ha ägt rum längs de tydliga 
spricksystemen i söder och sydost (fig. 22).

Synkrona kustkonfigurationer för sju olika 
500-årsintervall mellan 7000 och 4000 kal. BP 
presenteras i figurerna 23-29. Paleokustlinjerna 

har ett ca 8,6 m högre höjdläge i norra kartkan-
ten än i södra kartkanten 113 km längre söderut. 
För varje tidpunkt har de lokaler inkluderats som 
befunnit sig i strandnära lägen och som tillhör 
perioden i fråga ±250 år.

Dessutom har fem mindre områden, Mehedeby, 
Tierp, Björklinge, Månkarbo och Uppsala försto-
rats upp för att visa i vilken lokal miljö vissa bo-
platser har etablerats och fungerat (fig. 30-34). I 
dessa kartor har Gröna kartan tonats in för orien-
teringens skull. 

Felkällor
Våra geologiska data kan innehålla en felkälla, 
orsakat av det flacka uppländska landskapet, som 
resulterat i för unga åldrar av isoleringarna. Dessa 
topografiska förhållanden kan vid högvattensitu-
ationer ha medgett införsel av salt vatten till de 
sjöar som håller på att isoleras, en relativt lång tid 
efter isoleringen. Detta skulle i sin tur medföra 
att saliniteten bibehålls i bassängerna i en viss tid 
efter den topografiska isoleringen. De diatoméer 
som skyr salt kommer alltså att börja sin tillväxt 
vid ett något senare tillfälle. 

Arkeologiska data kan innehålla felkällor som är 
beroende av vilket material som är daterat, t ex kan 
matskorpa från keramik innehålla en okänd reser-
voareffekt. Hasselskal och kol kan inte alltid med 
säkerhet knytas till boplatsaktiviteterna. I vissa lä-
gen kan det också vara osäkert om dateringen av en 
boplats representerar en etablering vid en strand, 
om detta trots allt antas på vilken nivå havet stod.

Paleokartorna bygger på den höjddatabas som 
finns tillgänglig över Sverige men som också speg-
lar läget av idag. Eftersom sediment har omlagrats 
genom erosion och sedimentation kan inte höjd-
värdena korrekt återges bakåt i tiden. T ex har 
en rullstensås som genom landhöjningen nyligen 
kommit upp ur havet en mer framträdande topo-
grafi än 4000 år senare då den efter långvarig ero-
sion jämnats ut. I det flacka uppländska landskapet 
är även tillväxt av torv en faktor som höjer marky-
tan. Under de senaste ca 200 åren har stora utdik-
ningsföretag dränerat våtmarkområden och sjöar 
vilket i sin tur sänker markytan respektive sjöytor.

Sammanfattningsvis kan sägas att de paleogeo-
grafiska kartorna som visas i figurerna 23-29 för-
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Västeräng Boplatsfynd 5550 6718265 1573244 51,0 50,4 -0.6 9,08

Södra Mårtsbo Boplatsfynd 5100 6715751 1579781 44,0 45,2 1,2 8,87

Fräkenrönningen Boplatsfynd 4750 6713552 1580418 40,5 41,8 1,3 8,80

Trusksjön/Marma Sjöisolation 3930 6704839 1594346 35,9 35,4 -0.5 9,01

Högmossen Boplatsfynd 5375 6703993 1588770 45,5 47,3 1,8 8,80

Nionbergssjön Sjöisolation 4920 6699468 1587208 43,3 42,2 -1.1 8,58

Trusksjön/Tierp Sjöisolation 4310 6693669 1600859 36,3 36,9 0,6 8,55

Marssjön Sjöisolation 4970 6693648 1583533 44,2 42,3 -1.9 8,50

Torslunda Boplatsfynd 4400 6689153 1592995 36,0 37,1 1,1 8,44

Stormossen 1 Boplatsfynd 6345 6688061 1594759 60,5 58,9 -1.6 9,29

Stormossen Sjöisolation 5940 6687517 1594960 59,0 53,0 -6.8 8,93

Stormossen 5:2 Boplatsfynd 6680 6687450 1594480 62,1 64,2 2,1 9,62

Stormossen 5 Boplatsfynd 6610 6687390 1594440 62,0 63,1 1,1 9,54

Övre Stormossen Sjöisolation 6480 6687110 1595134 62,9 61,0 -1.9 9,41

Stormossen 4 Boplatsfynd 6490 6687012 1594208 60,5 61,1 0,6 9,42

Stensjön/Tierp Sjöisolation 6810 6684620 1573340 67,3 66,2 -1.1 9,72

Långhällssjön Sjöisolation 5635 6681995 1580082 48,0 48,7 0,7 8,64

Postboda 2 Boplatsfynd 5195 6678570 1593340 45,0 43,4 -1.6 8,35

Postboda 1 Boplatsfynd 5050 6678534 1593034 44,0 41,9 -2.1 8,30

Oxkärret Sjöisolation 5045 6677870 1593110 43,6 418 -1.8 8,28

Glädjen Boplatsfynd 5810 6677010 1593820 45,5 50,5 5,0 8,69

Snåret Boplatsfynd 5350 6674043 1594883 42,7 44,7 2,0 8,36

Vendel 1:1 Boplatsfynd 4720 6672969 1599752 35,0 38,4 3,4 8,14

Nybolsmossen Sjöisolation 4970 6668730 1602720 39,9 40,4 0,5 8,12

Bålmyren Boplatsfynd 5500 6667930 1596920 45,0 46,0 1,0 8,36

Ramsjön Sjöisolation 5170 6662547 1590641 44,5 41,9 -2.6 8,10

Stensjön Sjöisolation 4970 6660059 1612010 44,4 39,7 -4.7 7,99

Sotmyra Boplatsfynd 4975 6658563 1591827 39,0 39,6 0,6 7,97

Skinnarbacken Boplatsfynd 4950 6658363 1592228 37,5 39,4 1,9 7,96

Vadbron 2 Boplatsfynd 5170 6656711 1590327 39,5 41,4 1,9 8,02

Brännpussen Boplatsfynd 4600 6656369 1601408 35,7 36,2 0,5 7,86

Anneberg Boplatsfynd 5850 6654563 1586999 45,0 49,3 4,3 8,43

Ångsjön Sjöisolation 4580 6653515 1610535 35,0 35,8 0,8 7,81

Sjödyn Sjöisolation 4970 6646131 1606248 36,0 38,6 2,6 7,77

Klockarmossen Sjöisolation 5740 6645140 1585600 48,9 47,2 -1.7 8,22

Tommesmyran Sjöisolation 4710 6644970 1591120 40,9 36,2 -4.7 7,69

Jansbergsmossen Sjöisolation 4630 6635720 1616720 35,1 34,8 -0.3 7,52

Figur 21. Den geografiska fördelningen av provpunkter inom undersökningsområdet.

Figure 21. The geographical distribution of sampling sites within the investigated area.
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Figur 22. De 37 provpunkterna 
där färgen indikerar vad som 
kvävs av överlagrad oregelbundna 
rörelser i jordskorpan för att helt 
förklara deras ålder. Zonerna 
1-6 refererar till strandförskjut-
ningskurvorna i figurerna 15-20. 
Tolkning av sprickorna i berggrun-
den är ett utsnitt från Bergslagens 
strukturgeologiska karta, Ba 58:2. 
©Sveriges geologiska undersök-
ning (SGU). Medgivande: 30-
1849/2006.

Figure 22. The 37 sites where 
the colour indicates the amount of 
local displacement (e.g. neotecto-
nics) needed to fully explain the 
shore displacement according to 
the applied function. The zones 
1-6 refer to the curves in figs 
15-20. The mapping of fault lines 
was provided from the Geological 
Survey of Sweden.

modas återspegla verkligheten till en större grad 
än de kartor som är grundade enbart på en viss 
höjdkurva – alltså en dränkning till en viss nivå 
med lika stort belopp i norr som i söder.

Slutsatser

För att återknyta till syftena kan följande påstås:

• Strandförskjutningen har kunnat rekonstru-
eras i sex delområden som inbördes uppvisar 
samma form men med en gradvis inbördes 
förskjutning på omkring metern från söder 
till norr.

• Vid en jämförelse mellan arkeologiska och 
geologiska data kan det noteras att regres-
sionslinjen för strandbundna boplatser ligger 
under den för sjöisoleringarna. Diskrepansen 
är ca 2 m i höjdled, vilket motsvarar ca 300 år. 
Detta kan delvis förklaras som en effekt av det 
flacka uppländska landskapet vilket förmod-
ligen orsakat inflöde av salt vatten vid hög-
vattensituationer till bassänger som håller på 

att isoleras. Detta medför att isoleringstillfäl-
let blir för ungt daterat. För det arkeologiska 
materialet kan dateringar av lämningar av or-
ganiskt ursprung med en viss reservoareffekt 
medföra för gamla åldrar.

• De kartor som konstruerats på grundval av an-
vända data förmodas ge en bra bild av forntida 
synkrona paleokustlinjer. Dock måste reserva-
tioner göras för det relativt begränsade anta-
let observationspunkter samt förändringar i 
marknivåer över tid.

Tackord

Jens Heimdahl assisterade med framtagande och 
bestämning av makrofossil. Henrik Risberg, Ma-
ria Lenngren, Claes Göran Pettersson, Erika Bek-
kevold, Sven Karlsson och Solange Macamo as-
sisterade under fältarbetet. Annika Berntsson har 
kalibrerat dateringarna. Tomasz Goslar har utfört 
V-sekvens-analysen i OxCal. Mikael Kasholm på 
Trimtec AB instruerade vid uppmätningen av de 
egna fixpunkterna i fält med hjälp av RTK GPS.  



124 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Figur 23-29. Synkrona kustkonfigurationer för sju 
olika 500-årsintervall mellan 7000 och 4000 kal. BP.

Figure 23-29. Synchronous paleo-coastlines for seven  
different 500 year intervals between 7000 and 4000 cal. BP.

Figur 23 7000 kal. BP
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Figur 24 6500 kal. BP

Figur 25 6000 kal. BP
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Figur 27 5000 kal. BP

Figur 26 5500 kal. BP
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Figur 28 4500 kal. BP

Figur 29 4000 kal. BP
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Figur 30: Mehedeby, 5500 kal.BP.

Figur 31: Tierp, 6500 kal.BP.

Figur 30-34. Detaljområden över Mehedeby, Tierp, 
Månkarbo, Björklinge och Uppsala. Trianglar utvisar 
boplatser och cirklar sjöar och myrar.

Figure 30-34. Details of the paleogeography of Me-
hedeby, Tierp, Björklinge, Uppsala and Månkarbo. Tri-
angels show settlement sites and circles show the position 
of lakes and mires.
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Figur 32: Månkarbo, 5000 kal.BP.

Figur 33: Björklinge, 5000 kal.BP.

Figur 34: Uppsala, 4000 kal.BP.
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ue to the regressive shore displacement, 
the geography of Uppland has changed 
dramatically over time. In order to un-

derstand the cultural development it is of impor-
tance to describe this process as accurate as pos-
sible. Therefore, we have combined geological 
observations with archaeological information to 
give data for GIS applications with the special aim 
to construct synchronous paleogeographical maps 
of the investigated area.

The geologic investigation includes the dating 
of the isolation events of sedimentary basins at 
different altitudes. The isolation event was deter-
mined by diatoms, which are supposed to reflect 
the transition from sedimentation in brackish-
marine water to sedimentation in freshwater. Five 
AMS radiocarbon dates were performed on terres-
trial macrofossil at each site in order to achieve an 
accurate age of the isolation. The isolation thresh-
olds were interpreted from maps and in the field 
and levelled using RTK GPS. 

Presumed shore bound settlement sites were in-
cluded in the data base. Beside radiocarbon dat-
ing, the following criteria were considered for the 
sites: bone material, find composition, topogra-
phy, phosphate degrees, find spreading and wave 
washing of ceramics and stones.

20 dated shore-bound settlement sites and 17 
dated lake isolations, spanning the time interval 

6810 and 6810 cal. BP, constitute the data base for 
the construction of the maps. 

Since the investigated area is stretched in north-
south direction it is not possible to apply one sin-
gle shore displacement curve. It was concluded 
that the expected altitude could be explained by 
the following mathematical formula: 

Height = k1· x
2

1 + k2· x1 + k3· x2 + b

where: k1=2,07823•10-6, k2=-0,01109, k3=7,63584•10-5, 
b=-456,08, x1= years BP and x2= north coordinate

Based on these results palaeogeograpgical maps 
were constructed for seven 500 year intervals be-
tween 7000 and 4000 cal. BP. These maps are syn-
chronous, which means that they are supposed to 
show “true” shore lines.

When we compared the archaeological and geo-
logical data it was noted that the regression line 
for the shore bound settlement sites was situated 
below the similar line for lake isolations. This 
could be explained as an effect of the relatively flat 
landscape in Uppland, which would allow input of 
brackish water relatively long after the topograph-
ical isolations of the basins. This would mean a 
too young age of the isolation event. For the ar-
chaeological material could the dating of remains 
of organic origin contain a reservoir effect causing 
too old ages.  

Summary

Synchronous paleo-coastlines 7000-4000 BP (cal)  
in Central and Northern Uppland
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samband med byggandet av den nya motor-
vägen (E4) norr om Uppsala hittades vid de 
arkeologiska utgrävningarna ett antal tidigare 

okända stenålderslokaler. Dessa lokaler låg under 
stenåldern i en skärgårdsmiljö. De arkeologiska 
resultaten visar tydligt att människorna som levde 
där, var säljägare och fiskare under huvuddelen av 
stenåldern (Knutsson & Knutsson 2004; Björck 
m fl 2005). Utgrävningarna inom E4-projektet har 
gett möjligheter att undersöka Upplands stenålder 
i en större skala och ur ett bredare perspektiv inom 
regionen. Den här artikeln kommer att fokusera 
på vegetationen under stenålder i den forna Upp-
ländska skärgården, baserat på 12 pollenundersök-
ningar som i tid sträcker sig tillbaka till stenåldern. 
Kunskapen om vegetationshistorien baseras på 
pollen och makrofossilundersökningar. Resultaten 
från fyra av de lokaler som diskuteras kommer från 
vegetationsundersökningar inom E4-projektet (lo-
kal 6, 7, 9, 11; jfr fig. 1A, 1B, 2 och 5). Så snart de 
första skären stack upp ur havet genom strandför-
skjutningen började växter att kolonisera. När skä-
ren växte till öar skapades förutsättningar för män-
niskor att befolka dessa, åtminstone under delar av 
året. Genom fynd av makrofossil (frön) inom E4-
projektet, finns belägg för att odling av sädesslag 
i undersökningsområdet startade ca 2300 år BC, 
vid övergången mellan- och senneolitikum (Björck 
m fl 2005; Ytterberg 2006). Det har varit svårt att 
spåra tidig odling i de pollenundersökningar som 
gjorts i Uppland, beroende på avsaknad av under-
sökningar som speciellt fokuserat på stenåldern. I 

de flesta fall sträcker sig de lagerföljder som är ana-
lyserade endast till den yngre delen av neolitikum. 
Åldern på äldre sediment blir ofta bara uppskatt-
ningar därför att kol 14-dateringar oftast saknas. 
Därför är moderna väldaterade pollendiagram få 
i Uppland som når tillbaka till stenåldern. Den 
här artikeln vill summera den nuvarande kunska-
pen om vegetationen under stenåldern i Uppland, 
och vad som är möjligt att tolka utifrån de pollen-
diagram som finns. I samtliga pollendiagram har 
åldrarna kalibrerats enligt Bronk Ramsey (2005) 
med hjälp av programmet OxCal 3.10. Alla åldrar 
redovisas som kalibrerade år BP (Before Present 
= 1950) eller anges i kalenderår BC/AD (Before 
Christ/Anno Domini). De lokaler som valts pre-
senteras i fig. 1A och 1B.

Landskapets  
historia i Uppland
Landskapet Uppland har idag en yta av 12676 km2 
(Wikipedia 2007) vilket gör det till det 11:e största 
i Sverige av totalt 25. Uppland har ofta kallats vårt 
yngsta landskap. Det beror på att stora områden 
särskilt i den centrala delen, längs kusten och Mä-
lardalen är platta och lågt liggande, med höjder un-
der 50 m ö.h. vilka höjde sig ur havet för mindre än 
4000 år sedan. De högsta områdena i Uppland lig-
ger i den västra delen där Ramsmosseberget (110,4 
m ö.h) ca 30 km nordväst om Uppsala var det för-
sta skäret som steg över havsytan ca 7000 BC (jfr 

Sven Karlsson, Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi, Stockholms universitet.

Stenåldersvegetation  
i Uppland, östra Svealand
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Figur 1a: Landskapet Uppland med det geografiska 
läget för de lokaler som nämns i texten. Lokalnummer 
hänvisar till figur 1B.

Figure 1a: Location map for sites mentioned in the 
text. Site numbers refer to figure 1B.

fig. 2A). Sedan dess har nya landområden kontinu-
erligt kommit upp ur havet genom strandförskjut-
ningen. Först under bronsåldern omkring 1000 BC 
började Uppland få sitt definitiva utseende. 

Stenåldern (mesolitikum, 8300-3900 BC och neo-
litikum, 3900-1700 BC) i Uppland omfattar ett stort 
tidsintervall, mer än 6000 år och startar ca 1000 år 
efter att den senaste inlandsisen lämnade Uppland 
omkring 9000 BC (Larsson & Olsson (red) 1997; 
Björck m fl 2005). En stor del av Uppland var täckt 
av vatten under stenåldern. Under tidigmesolitikum 
omkring 8000 BC, låg strandlinjen ca 80 m ovanför 
den nuvarande havsnivån och kustlinjen låg ca 150 
km väster om den nuvarande kusten (fig. 2A) (se 
Risberg m fl i denna volym). Kustlinjen var då be-
lägen betydligt väster om det nuvarande landskapet 
Uppland, längs en nord-sydlig linje dragen genom 
det nuvarande västra Gästrikland, östra Dalarna och 
nordöstra Västmanland. Under mesolitikum flytta-
des kustlinjen österut omkring 50 km till en linje 
genom centrala och norra Uppland och nådde un-
gefär i höjd med nuvarande Uppsala. Mälardalen 
utgjordes av en stor vik av Litorinahavet och nådde 
vad som idag är Örebro i landskapet Närke. Under 
senmesolitikum (ca 4000 BC) hade strandlinjen 
sjunkit till ca 40 m ö.h. (fig. 2B). Under neolitikum 
(3900-1700 BC) hade strandlinjen förflyttats ytter-

Figur 1b. Lokaler med pollenundersökta lagerföljder som inkluderats för att beskriva vegetationshistorien i land-
skapet Uppland under stenåldern.

Figure 1b. Sites included for describing the vegetation history in the county of Uppland during the Stone Age.

Lokal m ö.h. Tidsintervall
14C kal. BP

Tidsintervall
14C kal. BC

Antal 
dateringar

Författare

1. Ösbysjön ca 10 6800-0 4800 BC-AD 1950 3 Fries 1962

2. Fjäturen 10 7500-0 4500 BC- AD 1950 15 Karlsson & Risberg 2005

3. Fanna Mosse 25-30 6000-2800 4000 BC-AD 800 4 Påhlsson m fl. 1994

4. Svartsjön 20 6000-0 4000 BC-AD 1950 5 Karlsson & Risberg 1998

5. Slaskerna 20 7000-0 5000 BC-AD 1950 8 Hättestrand 1998

6. Sjödyn 38 5500-0 3500 BC-AD 1950 7 Almgren 2004 (opubl. rapport)

7. Lilla Hjortronmyren 35-40 ca 6800-0 4800 BC-AD 1950 4 Karlsson 2006

8. Vendelsjön 24 ca 6000-0 4000 BC-AD 1950 5 Atkinson 1990, 1998, Karlsson 1999 

9. Oxkärret 40-45 ca 6800-0 4800 BC-AD 1950 5 Karlsson 2004 (opubl. rapport)

10. Krapelåsmossen 48,4 ca 6800-0 4800 BC-AD 1950 2 Robertsson & Persson 1989

11. Strömaren 29,2 ca 5200-0 3200 BC-AD 1950 8 Almgren 2005 (opubl. rapport)

12. Ralbomossen 36,3 ca 5700-1000 3700 BC-AD 1000 5 Robertsson & Persson 1989)
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ligare 35 km österut och låg i slutet av neolitikum 
endast ca 65 km från dagens kust (fig. 2C, D). En 
stor del av Uppland bildade en vidsträckt skärgård 
med tusentals skär såväl som större öar. Under me-
solitikum och neolitikum var strandförskjutningen 
ca 10 mm/år vilket idag har saktat ner till ca 5 mm/
år (Ekman 1996; Björck & Svensson 2002; Eriksson 
& Henkel 2002). Det betyder att under stenåldern 
såväl som idag, bildades nya skär i ytterskärgården 
samtidigt som öarna i innerskärgården växte sam-
man med fastlandet (jfr Miller & Hedin 1988).

Upplands berggrund är rester av en numera to-
pografiskt utplånad bergskedja huvudsakligen be-
stående av gnejser och graniter och sura vulkaniska 
bergarter, som under hundratals miljoner år utsatts 
för nedbrytande krafter. I stället utgörs Uppland 
idag till stor del av en plan landyta, ett peneplan, 
huvudsakligen bestående av ett grundberg utbil-
dat i metamorfa och eruptiva bergarter bildad för 
ca 1900 miljoner år sedan (prekambrisk ålder). 
Det s.k subkambriska peneplanet bildat för ca 570 
miljoner år sedan, sluttar gradvis från nordväst till 
sydost, mest enhetlig i den norra och centrala delen 
av Uppland. Peneplanet är i princip en förutsätt-
ning för utvecklandet av en skärgård, och har för-
vandlats genom tektoniska rörelser, vittring, ero-
sion och inlandsisen. Genom strandförskjutningen 
som fortfarande pågår bildas nya öar som reser sig 
ur havet. Resultatet blir spricklinjer och förkast-
ningssprickor särskilt framträdande i nord-sydlig, 
öst-västlig och nordväst-sydostlig riktning söder 
om Uppsalas latitud (Lundberg 1970; Lidmar-
Bergström 1994; Jonasson 1996; Lundqvist 2002). 
Fyra huvudsakliga bergartsområden kan urskiljas i 
Uppland. Mest utbredd är gnejsgranit vilken domi-
nerar i den centrala delen. I den norra och sydöstra 
delen förekommer mindre områden med granit. 
Inom begränsade områden i norra, nordöstra och 
centrala delen dominerar sura vulkaniska bergarter 
som leptit och hälleflinta. Längs Mälardalen i söder 
karaktäriseras berggrunden av gnejs. Mindre före-
komster av grönstenar som gabbro, diorit och amfi-
bolit hittas speciellt i den östra delen. I Stockholms 
skärgård sträcker sig ett band av kalksten längs kus-
ten (Loberg 1980; Jonasson 1996).

Topografiskt hittar man främst kalspolade 
berghällar och morän på högre höjder, medan 

jordarterna på lägre nivåer domineras av glacial 
och postglacial lera. Geografiskt dominerar mo-
rän i den östra halvan och i den nordvästra delen 
av landskapet. Lera är vanligast i den södra delen 
och sträcker sig norrut till Uppsala där de största 
lerslätterna förekommer och fortsätter som en 
tarm norrut. Tjockleken på den glaciala varviga 
leran kan i stora dalgångar överstiga 15 m. I lågt 
liggande partier överlagras den glaciala leran ofta 
av några meter grå postglacial lera och gyttjelera 
(Persson 1994). Moränen innehåller vanligen kalk, 
mer i den norra delen som ett resultat av transport 
av kalk från kambrosilurlager under havet i Gävle-
bukten. Ett flertal glaciofluviala avlagringar i form 
av rullstensåsar sträcker sig i nord-sydlig riktning 
med Uppsalaåsen som den mest framträdande. 
De kvartära avlagringarna förändras med tiden 
genom skilda processer och utvecklar en jordmån 
i den översta delen av avlagringen, i Sverige nor-
malt 20-50 cm tjock. Jordmånen karaktäriseras av 
horisonter vanligen parallella med markytan. Ho-
risonterna är separerade från varandra genom t. ex 
färg, kornstorlek, konsistens och andra kemiska, 
fysikaliska och biologiska egenskaper. Jordmåns-
utvecklingen är beroende av klimat, topografi, 
jordart, vegetation, organismer, ålder och mänsk-
lig påverkan. Jordmånerna följer huvudsakligen 
utbredningen av kvartära avlagringar. Podsoler 
består vanligen av distinkta horisonter framför 
allt utvecklade i barrskogar, och förutsätter ett 
relativt kallt klimat och ett överskott med neder-
börd. Podsoljordar förekommer i Uppland främst 
i högre belägna områden. Brunjordar är huvud-
sakligen utbildade i lerjordar med en hög aktivitet 
av maskar, bakterier och andra mikroorganismer. 
Den naturliga vegetationen på brunjordar är löv-
skog. Brunjordar är den vanligaste jordmånstypen 
i Uppland och förekommer främst i den södra och 
den centrala delen. Brunjordarna kan vara stabila 
eller instabila beroende på lerhalt, bördighet och 
vegetation. Instabila brunjordar påträffas särskilt i 
den nordöstra delen (Jonasson 1996).

Kusten och skärgården kan indelas på olika sätt 
men från vegetationssynpunkt finns det idag tre 
klart urskiljbara vegetationszoner, som huvudsak-
ligen baseras på trädvegetationen. Dessa zoner är 
idag tydligast i norra delen av Stockholms skär-
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Figur 2 a-d: Paleogeografiska kartor över östra Svealand som visar förhållandet land/hav under skilda perioder 
av stenåldern. Fig. 2a: (80 m) = tidigmesolitikum. Fig. 2b: (40 m) = senmesolitikum. Fig. 2c: (30 m) = tidig-
neolitikum. Fig. 2d: (20 m) = senneolitikum. Grå färg representerar landområden, blågrön färg visar vattentäckta 
områden under stenåldern och mörkblå färg visar vattentäckta områden idag. Röda punkter = pollenlokaler. 

1. Ösbysjön. 2. Fjäturen. 3. Fanna Mosse. 4. Svartsjön. 5. Slaskerna. 6. Sjödyn. 7. Lilla Hjortronmyren. 8. Vendelsjön. 
9. Oxkärret. 10. Krapelåsmossen. 11. Strömaren. 12. Ralbomossen. Meter over havet (m ö.h.) och åldrar refererar till 
Risberg m fl  (2005) och Karlsson & Risberg (2005). Observera att hänsyn inte har tagits till ojämn isostatisk höjning, 
vilket betyder att den angivna åldern på respektive karta blir äldre i den södra delen än den norra. Kartkonstruktion: 
Göran Alm.

Figure 2 a-d: Palaeogeographical maps showing sea-land configuration during different periods of the Stone Age. 
Fig. 2a: (80 m) = Early Mesolithic. Fig. 2b: (40 m) = Late Mesolithic. Fig. 2c: (30 m) = Early Neolithic.Fig. 
2d: (20 m) = Late Neolithic. Grey colour represents land areas, blue green colour represents areas covered by water 
and dark blue represents water today. Red dots = pollen sites. 

1. Lake Ösbysjön. 2. Lake Fjäturen. 3. Fanna Mosse Bog. 4. Lake Svartsjön. 5. Slaskerna Fen. 6. Lake Sjödyn. 7. Lilla 
Hjortronmyren Fen. 8. Lake Vendelsjön. 9. Oxkärret. Fen 10. Krapelåsmossen Bog. 11. Lake Strömaren. 12. Ralbo-
mossen Bog. Metres above sea level and ages refer to Risberg et al. (2005) and Karlsson & Risberg (2005). Note that 
no consideration have been taken to uneven isostatic uplift. This means that given ages will be older in the southern 
part than in the northern part. Map construction slightly modified after Göran Alm. 
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gård vilket betyder den södra halvan av landska-
pet Uppland (fig. 4). Längs kusten och i inner-
skärgården växer barrskog, huvudsakligen med 
tall (Pinus sylvestris) tillsammans med gran (Picea 
abies). Innerskärgården har också likheter med 
Mälardalen med sin lummiga växtlighet med 
ekar, ängsmarker och vassbälten. Utanför barr-
skogszonen förekommer en 10-20 km bred zon 
med en tät lövskog som domineras av glasbjörk 
och klibbal (Betula pubescens, Alnus glutinosa). Zo-
nen som huvudsakligen är utvecklad i norra de-
len av Stockholms skärgård fortsätter på finska 
sidan via Åland till Åbolands skärgård (Häyrén 
1900; Palmgren 1915-16; Sjörs 1967; Nordiska 
Ministerrådet 1977). Utanför lövskogszonen fö-
rekommer en kalskärszon med tusentals holmar 
och skär som fortgående kommer upp ur havet. 
De små holmarna och skären har sporadiskt en 
mycket rik örtflora (Du Rietz 1948; Selander 
1954; Staav 1972). Idag sträcker sig Stockholms 
skärgård från Björkö-Arholma i norr till Öja-
Landsort i söder, och omfattar en total yta av 
5600 km2, av vilket landområdena omfattar 1100 
km2. Avståndet mellan Arholma och Landsort är 
ungefär 130 km (jfr fig. 4). Skärgården är upp till 
80 km bred vid Stockholms breddgrad, och om-
fattar omkring 24000 öar, holmar och skär (Staav 

& Öhman 1978; Norrman 1992). Grundläggande 
arbeten om växtzoneringen i Stockholms skär-
gård gjordes redan på 1910-1920 talen av Selander 
(1914), Romell (1915), Du Rietz (1925) och Alm-
quist (1929). Av särskilt intresse var ursprunget 
till den maritima lövskogen och avsaknaden av 
barrskog inom denna zon. Den maritima lövsko-
gen ansågs ha uppkommit antingen av naturliga 
orsaker, främst klimatet, eller mänskliga, särskilt 
genom nedhuggning av barrskogen av den forna 
fiskebefolkningen. Den allmänna uppfattningen 
idag är att den maritima lövskogen har ett natur-
ligt ursprung, möjligen accentuerad av männis-
korna som bodde i skärgården från vikingatid och 
framåt (jfr också Du Rietz 1948; Sjörs 1967; Staav 
1972; Tapper 1978; Karlsson 1998)

Vegetationshistoria base
rat på resultat från pollen
analytiska undersökningar 

Ett stort antal pollenundersökningar har utförts 
inom landskapet Uppland men endast några få av 
dessa sträcker sig i tid tillbaka till stenåldern. Mo-
derna väldaterade pollendiagram med lagerföljder 
avsatta i Uppland under stenåldern är relativt få, 
några av dem förekommer i opublicerade rappor-
ter. De lokaler som valts för att beskriva vegeta-
tionen under stenåldern presenteras i fig. 1A, 1B, 

Figur 3: Jordarternas fördelning i Uppland. Högre 
nivåer domineras av kalspolade berghällar och morän 
medan lägre belägna områden domineras av glaciala 
och postglaciala leror. Landskapet genomkorsas av ett 
flertal glaciofluviala avlagringar i form av rullstensåsar 
som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Förenklad efter 
Sahlström (1947).

Figure 3: Distribution of Quaternary deposits in 
Uppland. Higher altitudes mainly display wave washed 
bedrock outcrops and moraine. Lower ares are domina-
ted by glacial and postglacial clay. Several glaciofluvial 
deposits run in a north-south direction. Simplified from 
Sahlström (1947)
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Figur 4: Stockholms skärgård idag, visande utbredningen av den maritima lövskogszonen (ljusgrönt) mellan barr-
skogszonen (mörkgrönt) och den ytterst belägna kalskärszonen (efter Tapper 1978).

Figure 4: The Stockholm archipelago today, showing the spread of the maritime deciduous forest zone, between the 
coniferous forest zone, and the outermost treeless zone (slightly modified from Tapper 1978).
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2 och 5. En generell trend för de granskade pol-
lenundersökningarna är att ingen undersökning 
har fokuserat på stenåldern. Det är också vanligen 
svårt att separera mesolitikum från neolitikum i 
pollendiagrammen på grund av avsaknad av 14C-
dateringar från de äldsta sedimenten. 

Vegetation under mesolitikum

Under tidigmesolitikum ca 8000-5000 BC var 
Uppland täckt med vatten förutom några mindre 
öar i landskapets västra del (fig. 2A). Tyvärr finns 
inga pollendiagram med 14C-daterade lagerföljder 
som täcker detta tidsintervall. Under senmeso-
litikum (5000-4000 BC) bestod huvuddelen av 
Uppland av en ytterskärgård på grund av strand-
förskjutningen (fig. 2B). Det finns fem pollendia-
gram som omfattar den perioden. Fyra av dem, 
lokal 2, 5, 7 och 10, var belägna i en ytterskärgård, 
medan lokal 9 låg på en halvö i den nordvästra de-
len och hade kontakt med fastlandet (jfr fig 2 B). 
Under mesolitikum var landskapet Uppland hu-
vudsakligen täckt av morän, kalt berg som blivit 
renspolat av havet samt rullstensåsar. Vilken typ 
av vegetation mötte då de första människorna i 
den forna Uppländska skärgården? Storskaligt var 
det mer lövskog än idag, speciellt björk (Betula) 
men med en dominans av tall (Pinus) särskilt på 
torra marker. Längs stränderna, som fortlöpande 
försköts på grund av strandförskjutningen, växte 
dungar av buskvegetation, särskilt viden (Salix). 
I blöta och fuktiga svackor frodades träd som al 
och ask (Alnus, Fraxinus). Tyvärr har hittats få 
pollen av örter i sedimenten som kan dateras till 
mesolitikum (jfr fig.7). Troligen växte många fler 
växtarter på skärgårdsöarna än vad som hittats i 
lagerföljderna. De fåtaliga örtpollen som hittats 
indikerar ändå skilda miljöer på öarna som klipp- 
och grusstränder, strandängar, kärr och hällkar. 
Klippstranden är en extrem biotop där växterna 
måste utstå vindpåverkan, uttorkning och ofta 
karga näringsförhållanden. Pollenfynd som kan 
knytas till växter på klipp- och grusstränder är t ex. 
malört/gråbo, troligen gråbo, (Artemisia vulgaris), 
mållor och vissa korgblommiga som strandaster, 
kustbaldersbrå och renfana (Chenopodiaceae, Aster 
tripolium, Tripleurospermum maritimum och Tana-

cetum vulgare). De två sistnämnda är vanliga i yt-
terskärgården på skär som gödslats av fåglar. Pol-
len har även hittats från några få växter som hör 
hemma på strandängen, men vilka också förekom-
mer i kärr och hällkar. Dessa är t ex. halvgräs som 
starr, men även älgört, fingerört och gräs t ex. vass 
(Cyperaceae, Filipendula ulmaria, Potentilla och Poa-
ceae, t ex. Phragmites australis). Hällkar är besvär-
liga miljöer för växterna, särskilt som temperatur, 
salthalt och vattentillgång varierar kraftigt under 
året. Floran på hällmarker nära stranden har tro-
ligen bestått av den ljusälskande enen (Juniperus 
communis) som ofta bildar låga vida bestånd samt 
ljung, bergssyra, måror troligen gulmåra och/eller 
vitmåra, och i skrevor ormbunkar som stensöta 
(Calluna vulgaris, Rumex acetosella, Galium, troli-
gen G. verum och/eller G. boreale samt Polypodium 
vulgare). I alla pollendiagram är tall och björk de 
dominanta trädarterna, troligen växande långt ut i 
skärgården, medan en blandning av lövskogsarter 
som t ex. ek, asp och lind spreds i innerskärgården 
(Quercus robur, Populus tremula och Tilia cordata). På 
öar med finkorniga jordar i skyddat läge växte san-
nolikt en temperatur- och näringskrävande träd-
flora med t ex alm och hassel (Ulmus glabra, Corylus 
avellana) (jfr Du Rietz 1948; Selander 1954; Staav 
1972). Längs stränderna och i vikar bör al och bus-
kar av viden ha varit vanliga (Alnus, Salix). Från en 
lokal (2) är pollen av humle (Humulus lupulus) no-
terat, sannolikt naturligt växande i strandskogar-
na med al (Alnus glutinosa) (jfr Suominen 1990). 
I pollendiagrammen som omfattar senmesoli-
tikum, är procenthalterna för alpollen generellt 
10-15 %. Enligt Huntley & Birks (1983) förmodas 
pollenvärden av al som överstiger 10 % återspegla 
aldominerad trädvegetation inom lokalens dräne-
ringsområde. Enstaka pollenkorn från gran (Picea 
abies) har hittats på lokal 3, 5 och 10, och indikerar 
sparsam lokal förekomst eller vindtransporterade 
pollen från östra sidan av Östersjön (jfr Giesecke 
2004). En pionjärväxt som hittats på tre lokaler 
(2, 3, 9) från mesolitikum och framåt är busken 
havtorn (Hippophaë rhamnoides; fig. 6). De skilda 
lokalerna den hittats på tyder på att havtornföre-
komsterna var utbredda redan under mesolitikum. 
Växten är intressant även ur ekologisk synvinkel 
därför att den har mycket speciella krav på miljön 
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där den växer och är känslig för konkurrens från 
andra växter. Därför växer havtorn på nybildade 
grusiga eller sandiga havsstränder, där strandför-
skjutningen är snabb (>5mm/år) och koloniserar 
den smala strandremsa som kontinuerligt bildas 
närmast vattnet där havtornet inte behöver kon-
kurrera med andra träd som al (Alnus glutinosa), 
vilken vanligen är den första invandraren. 

Vegetation under neolitikum

Neolitikum omfattar en period av ca 2000 år 
(3900-1700 BC). Under tidigneolitikum låg de 
fem sydligaste lokalerna (1-5) i en mellanskärgård, 
medan tre av de norra lokalerna (6, 7, 10) låg i en 
innerskärgård och lokalerna 8-9 och 11-12 hade 
förbindelse med fastlandet (jfr fig. 2 C). Vegeta-

tionen under neolitikum var i stort sett densamma 
som under åtminstone senare delen av mesoliti-
kum, möjligen med mindre skillnader. På alla lo-
kaler dominerades trädvegetationen av tall, vilket 
i de flesta lagerföljderna överstiger 30-40 % av den 
totala pollensumman. Det syns inga skillnader 
i tallfrekvensen på de skilda lokalerna vilket be-
tyder att tallen troligen koloniserade öarna långt 
ut i skärgården eller att pollenkornen blivit lång-
transporterade med vinden. Från i stort sett alla 
lokaler har trädpollen hittats av hassel, al, ek, alm, 
lind och gran (Corylus, Alnus, Quercus, Ulmus, Tilia, 
Fraxinus och Picea). Det är sannolikt att tall och 
björk (Pinus, Betula) dominerade på hällmarker 
och morän med en blandning av ek, asp, alm och 
lind (Quercus robur, Populus tremula, Ulmus glabra 
och Tilia cordata). Detta gällde särskilt i innerskär-

Figur 5: Sammanställning av pollenstratigrafiska undersökningar som inkluderar delar av stenåldern, dvs meso-
litikum och neolitikum, i Uppland. Åldersintervallen är baserade dels på 14C-dateringar dels på uppskattningar. Loka-
lernas geografiska lägen återfinns i fig. 1-2. Av figuren framgår bl.a att neolitikum är representerad i 8 av pollendia-
grammen, medan mesolitikum endast finns representerad i 4 diagram och då dess yngsta del (senmesolitikum).

Figure 5: Compilation of pollen investigations, which includes parts of the Stone Age, i.e. the Mesolithic and Neo-
lithic periods in Uppland. The age intervals are based partly on radiocarbon dates, partly on estimations. The location 
of the sites is illustrated in figs. 1-2. As can be seen from the figure, the Neolithic part is represented in eight of the pollen 
diagrams, while only four diagrams cover the Late Mesolithic part.

 1 ca 10 Sjö Ösbysjön

 2 10 Sjö Fjäturen

 3 25-30 Mosse Fanna mosse

 4 20,0 Sjö Svartsjön

 5 20,0 Kärr Slaskerna

 6 38 Sjö Sjödyn

 7 35-40 Kärr Lilla hjortmyren

 8 24 Sjö Vendelsjön

 9 40-45 Kärr Oxkärret

10 48,4 Mosse Krapelåsmossen

11 29,2 Sjö Strömaren

12 36,3 Mosse Ralbomossen

Arkeologiska perioder enligt Larsson & Olsson (red.) 1997, och Björck m fl (205)
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gården. Hassel och ask tillsammans med buskar 
som rönn, brakved och nyponbuskar bildade täta 
lövsnår på finkorniga jordar i skyddade lägen (Co-
rylus avellana, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, 
Frangula alnus och Rosa sp). Under senneolitikum  
hade åtta lokaler kontakt med fastlandet (3, 6-12) 
medan de övriga (1-2, 4-5) låg nära eller på större 
öar (fig. 2 D). Ett nytt inslag i floran daterade till 
mellan- och senneolitikum (3300-1700 BC) är 
enstaka pollenfynd av avenbok och bok (Carpinus 
betulus, Fagus sylvatica) som påträffas i sedimenten. 
Antalet pollen är tyvärr få och det är osäkert om 
avenbok och bok växt i Uppland under neoliti-
kum. Troligare är att pollenkornen är vindspridda 
söderifrån (jfr Huntley & Birks 1983; Björkman 
1996). Ett träd som tidigare var vanlig i skärgår-
den, men som är svår att identifiera på dess pol-
len är idegran (Taxus baccata) (jfr Hylander 1954; 
Björkman 1958). Pollen av idegran har hittats på 
en lokal (6) och kan knytas till mellan- och sen-
neolitikum. Från samma tidsperioder och samma 
lokal (6) har också hittats pollen från murgröna 
(Hedera helix), en värmekrävande växt med grän-
sen för sin nordliga utbredning i Mälardalen idag 
(Huntley & Birks 1983).

När öarna blev tillräckligt stora eller växte ihop 
med fastlandet ökade också antalet pollentaxa, be-
roende på en större representation av den lokala 
floran. I sedimentlager från senmesolitikum hit-
tades 33 taxa från 5 lokaler. Motsvarande siffra för 
tidigneolitikum var 55 taxa från 9 lokaler som öka-
de till 71 och 70 taxa från 12 lokaler under mellan- 
och senneolitikum. Nya terrestra pollentaxa som 
hittats i sedimenten från neolitikum härstammar 
från örter knutna till skilda biotoper t ex. strän-
der, som fackelblomster, strandvänderot, ruta och 
flockblomstriga (Lythrum salicaria, Valeriana jfr. 
salina, Thalictrum och Apiaceae). Pollen från väx-
ter som kan knytas till hällmarker med tunt jord-
täcke är kulla/röllika, korsblommiga, nejlikväx-
ter, ärtväxter, kransblommiga, tjärblomster m fl., 
smörblommor, fetblad och vicker (Anthemis-type, 
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 
Lychnis-type, Ranunculus-type, Sedum och Vicia-typ 
(jfr fig. 7). Pollenfynd från växter som hör hemma 
i vikar och sjöar är braxengräs, slinga, gul näckros, 
vit näckros och vattenaloe (Isoëtes sp., Myriophyl-

lum sp., Nuphar lutea, Nymphaea alba och Stratiotes 
sp.). En jämförelse med mesolitikum visar att lo-
kalerna kommit närmare eller blivit en del av fast-
landet, och innehåller därför en mer varierad flora 
på grund av ett ökat antal biotoper. Pollenfloran 
i sedimenten representerar också mera lokala för-
hållanden efter isoleringen av vikar från Östersjön 
(jfr M-B. Florin 1945, 1957), medan de marina se-
dimenten innehåller en regional flora.

Antropogen påverkan 

Förekomster av sädesslagspollen och vissa örter 
som svartkämpar, mållor, malört/gråbo, ängs-
bergssyra och trampört (Plantago lanceolata, Che-
nopodiaceae, Artemisia, Rumex acetosa/acetosella, Po-
lygonum aviculare) tillsammans med en minskning 
av trädpollen anses generellt tyda på mänsklig 
påverkan (Sjörs 1967; Behre 1981; Berglund & 
Ralska-Jasiewiczova 1986). Men man måste hålla 
i minnet när man diskuterar värdet av växtindi-
katorerna att många av dessa indikatorarter också 
växer naturligt utan inblandning av människan. 
Av det skälet är det viktigt att hitta sädesslagspol-
len tillsammans med andra indikatorer på mänsk-
lig påverkan (jfr Florin 1961; Vuorela 1975). Det 
är också värdefullt att notera ökningar av kolpar-
tiklar i sedimenten som indikerar att det brunnit 
i omgivningarna vilket kan tyda på röjningsbrän-
der. Ett stort problem är att det tidigaste jordbru-
ket lämnade obetydliga spår som är svåra att tolka 
i pollendiagrammen (Welinder 1998). Vi vet att 
de första människorna kom till Uppland redan 
7000-8000 BC (Knutsson & Knutsson 2004). 
Spåren efter dessa säljägare och fiskare som levde i 
skärgården är t ex. redskap gjorda av sten, brända 
djurben och keramik (Björck m fl 2005). Spåren 
efter de äldsta bosättningarna ligger idag på ca 50-
60 m ö.h., men låg under stenåldern nära strand-
linjen, vilket betyder ett läge utanför det tidigaste 
fastlandet i Uppland (jfr Björck m fl 2005:fig. 1).

Ofta kan spår efter röjning avspeglas i pollendia-
grammen före odling men parallellt till boskaps-
hållning. Man kan förmoda att röjning av skogen 
skedde med hjälp av eld och är en gammal förete-
else. Människorna högg ned träden, lät dem torka 
till påföljande vår och brände av det röjda området. 

Nr M ö.h.  
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Efter röjningen inhägnades området med brända 
stockar. Vanligen såddes sädeskornen på hösten och 
skördades påföljande år. Efter odling skedde nor-
malt slåtter av det gräs som växt upp på den röjda 
ytan. Efter slåttern fick djuren tillgång till marken 
för bete (Stålfelt 1960; Sjörs 1971; Ekeland 2005). 
En del av de röjda markerna blev permanenta slåt-
ter- och betesmarker. Om markerna övergavs, tog 
lövskog snabbt över, särskilt björk och asp (Betula, 
Populus), vilka senare ersattes av barrskog. De första 
tecknen på möjliga spår efter människor i Uppland 
från senmesolitikum härrör från lokal 9, där två en-
skilda pollenkorn av korn-typ påträffades i sedi-
menten daterat till ca 4300 BC. Inom en begränsad 
del av lagerföljden är det en temporär ökning av 
kolpartiklar vilket indikerar att det brunnit i om-
givningarna, följt av förekomst av trampört (Polygo-
num aviculare) vilken är tydligt gynnad av mänsklig 

Figur 6 A-B: Havtorn (Hippophaë rhamnoides) har 
idag ett starkt fäste längs havsstränderna i Uppland. 
Enligt pollenfynd växte havtorn i den uppländska skär-
gården redan under mesolitikum. 

Figure 6B: kvist med bär från havtorn (från Lind-
man 1974).

Figure 6 A-B: Hippophaë rhamnoides today has a 
strong hold along the sea shores in Uppland. According to 
pollen finds, Hippophaë rhamnoides was growing in the 
Uppland archipelago already in the Mesolithic. 

Figure 6B: twig with fruits from Hippophaë (from 
Lindman 1974).

A

B

närvaro, men är också vanlig på havsstränder. Det 
är också fynd av pollen från en och ljung, bägge 
gynnade av röjning, och pollen av korsblommiga, 
maskros/fibbla och brännässla (Brassicaceae, Lac-
tuceae och Urtica). Dessa är vanligen förekommande 
i miljöer skapade av människor, men också natur-
ligt förekommande på havsstränder. De senmesoli-
tiska pollenkornen av korn-typ (Hordeum-typ) kan 
eventuellt också komma från “vildgräs”av släktena 
Elymus, Ammophila, Leymus och Glyceria (t ex. kvick-
rot, sandrör, strandråg, mannagräs). Pollenkornen 
i släktet Glyceria är vanligen mindre än 40 mikro-
meter i diameter ska normalt inte förväxlas med 
sädesslagspollen. Släktena Ammophila och Leymus 
växer på sandiga havs- eller sjöstränder, medan 
Elymus kan växa både på havsstränder och vara ett 
åkerogräs (Andersen & Bertelsen 1972). Tyvärr har 
inga spår efter jordbruk påträffats vid den närlig-
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gande senmesolitiska lokalen (Darmark & Sund-
ström 2005), och det är möjligt att de funna pol-
lenkornen av korn-typ skall betraktas som naturligt 
växande gräs (jfr även Vuorela 1975; Behre 1981, 
1986; Gaillard & Berglund 1988). Från tidigneoliti-
kum har inga sädesslagspollen påträffats i materialet 
även om möjliga spår efter boskapshållning före-
kommer från en lokal (3), indikerat genom enstaka 
pollen av svartkämpar (Plantago lanceolata), en växt 
som särskilt förekommer i torrängar. Från lokal 3 
börjar en ökning av örtpollen parallellt med fynden 
av svartkämpar, och även en temporär ökning av en 
(Juniperus communis), vilket tillsammans kan tolkas 
som att omgivningarna röjts, åtminstone tillfälligt. 
Från mellanneolitikum förekommer enstaka pollen-
fynd av svartkämpar från tre lokaler (6, 8, 11) som 
indikerar boskapshållning. Spåren är svaga och är 
inte tydligt understödda av andra indikatorer som t 
ex. ökning av gräs eller en, även om pollen av sädes-
slagstyp är funna på lokal 8. Från lokal 3 har sädes-
slagspollen hittats av korn- och vetetyp (Hordeum- 
och Triticum-type). Tillsammans med sädesslagen 
förekommer också tillfälliga fynd av andra väx-
ter som tyder på skogsröjningar, t ex en och en 
ökning av gräs (Juniperus, Poaceae). Från lokal 8 
föregås sädesslagspollenen av sporer från örn-
bräken (Pteridium aquilinum), en ormbunke som 
anses vara en bra brandindikator och återspeglar 
öppna områden och är typisk för gläntor och röj-
da marker. Från senneolitikum förekommer små 
men ökande spår efter människor. Tre lokaler (1, 
8, 11) har förekomst av örnbräken vilket tyder på 
röjning med eld. Dessa tre lokaler plus ytterligare 
två (3 och 6) har också förekomst av pollen från 
svartkämpar indikerande boskapshållning. På lo-
kalerna 6 och 11 har också hittats enstaka sädes-
slagspollen, på lokal 6 av vete-typ (Triticum-typ) 
och på lokal 11 korn/vete-typ (Hordeum/Triticum-
typ). Intressant att notera är att alla de nämnda 
lokalerna, utom lokal 1, var belägna på fastlandet 
under senneolitikum (jfr fig. 2D). 

Som sammanfattning är pollenfynden som in-
dikerar mänsklig påverkan på landskapet få un-
der stenåldern. Boskapshållning verkar inte ha 
förekommit i skärgården under stenålder, utan 
först när lokalerna hade kontakt med fastlandet. 
Detta kanske berodde på problem att transportera 

djuren mellan öarna. Troligen koncentrerade sig 
skärgårdsbefolkningen istället på säljakt och fiske. 
Ytterligare en sak som är uppenbart är att det är 
alldeles för få pollendiagram som omfattar sedi-
ment avsatta under stenåldern.

Diskussion 
En intressant frågeställning som hänger samman 
med neolitikum är almfallet. En minskning av alm-
pollen omkring 3000 BC kan ses i pollendiagram 
över hela nordvästeuropa (Nilsson 1964; Huntley 
& Birks 1983). Orsakerna till almfallet har länge 
diskuterats och tros bero på klimatförändringar, 
almsjukan, mänskliga aktiviteter eller en kombina-
tion av dessa. I tid sammanfaller almfallet med fö-
rekomsten av de första jordbrukarna (Iversen 1941; 
Göransson 1984; Aaby 1986; Birks 1986). Enligt 
pollendiagrammen från lokalerna 1, 2, 4, 5, 7, 8 och 
12, ser almfallet ut att ha förekommit omkring 2500 
BC i Uppland, vilket baseras på 14C-dateringar eller 
interpoleringar mellan befintliga dateringar. Från 
några få lokaler är åldern något yngre, t ex lokal 6, 
där almfallet är daterat till ca 2200 BC. Almgren 
(2004) diskuterar den snabba almminskningen 
och det följande successionsmönstret, och menar 
att almfallet på den speciella lokalen (6), troligen 
är förorsakad av almsjukan snarare än röjning i 
samband med jordbruk. Lokalerna 1-5 som hör till 
Stockholms skärgård visar alla förhöjda värden för 
björkpollen vilket inte kan ses i diagrammen från de 
nordliga lokalerna. Detta stärker tolkningen av det 
särdrag som kan ses i pollendiagram som omfattar 
de senaste 2000 åren från den så kallade lövskogs-
zonen i Stockholms skärgård (jfr Karlsson 1998). 
Den tydliga ökningen av björkpollen från den mel-
lersta zonen av Stockholms skärgård kommer ur-
sprungligen från lövskog dominerad av björk, och 
är av naturligt ursprung och inte skapad av män-
niskor. Ursprunget till lövskogszonen debatterades 
livligt speciellt under 1900-talets första del (t ex Se-
lander 1914; Romell 1915; Du Rietz 1925; Almquist 
1929). Senare har lövskogen sannolikt accentuerats 
av människor genom nedhuggning av barrskog. Vad 
som avspeglas i pollendiagrammen är också att kli-
matet var varmare än idag under mesolitikum och 
neolitikum. Detta innebär att under neolitikum när 
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Träd ME TN MN SN

Pinus 5 9 12 12

Betula 5 9 12 12

Populus 1 3 4 5

Corylus 5 9 12 12

Alnus 5 9 12 12

Quercus 5 9 12 12

Ulmus 5 9 12 12

Tilia 5 9 12 12

Fraxinus 3 7 11 11

Acer 3 4

Fagus 5 5

Carpinus 1 5 8

Picea 3 7 10 10

Taxus baccata 1 1

Buskar ME TN MN SN

Hippophae 3 4 5 2

Salix 3 5 7 5

Juniperus 2 4 6 4

Sorbus aucuparia 1 2

Frangula alnus 2

Crataegus 1 1

Rosa 1 1

Dvärgbuskar ME TN MN SN

Calluna 2 3 8 8

Vaccinium 2 1

Empetrum 1 1

ÖRTER

Grus- och  
klippstränder ME TN MN SN

Artemisia 4 7 10 10

Chenopodiaceae 4 7 10 10

Asteraceae liguliflorae 2 5 2

Lythrum salicaria 1

Ranunculus-typ 1 3 4

Apiaceae 3 3

Valeriana 1 2

Asteraceae tubuliflorae 1 2 3 2

Aster-typ 1 1 1

Strandängar ME TN MN SN

Cyperaceae 2 3 9 9

Filipendula 2 5 7 9

Poaceae 4 7 10 10

Thalictrum 1 2 2

Botrychium 1

Kärr, hällkar ME TN MN SN

Humulus 1 4 2 5

Equisetum 1 3 1

Lycopodium annotinum 2 2 3 2

Sphagnum 2 4 4

Typha/Sparganium-typ 1 2 5 4

Typha latifolia 2 3

Caltha-typ 1

Alisma 1

Potentilla palustris 1

Torrängar,  
hällmarker ME TN MN SN

Anthemis-typ 1

Brassicaceae 2 3 5

Caryophyllaceae 1 2

Cerastium-typ 1

Fabaceae 1 2 2

Galium 2 2 5 3

Lamiaceae 1

Lychnis-typ 1

Polypodiaceae 4 7 9 8

Polypodium vulgare 2 1 2 2

Potentilla-typ 1 1 2 2

Ranunculus-typ 1 3 4

Rosaceae 2 2 4 4

Rumex acetosella 1 3 6 6

Sedum 1

Vicia-typ 1

Skogsörter,  
ormbunkar ME TN MN SN

Gymnocarpium  
dryopteris-typ

1 1 1 2

Trientalis 1

Hedera helix 1 1
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Sjöar, vikar ME TN MN SN

Isoetes 1 1 1

Myriophyllum 1

Nuphar 1 2 2

Nymphaea 1 1 2 3

Potamogeton 1 4

Stratiotes 1 1 1

”Kulturväxter” ME TN MN SN

Cerealia 1

Hordeum-typ 1 1

Triticum-typ 1 2

Plantago lanceolata 2 3 5

Plantago major/media 2 1

Polygonum aviculare-typ 1 1 1 1

Pteridium aquilinum 1 5 3

Rhinanthus-typ 1

Rumex obtusifolius 1

Scrophulariaceae 1

Urtica 1 3 4 3

Totalt antal taxa 33 55 71 70

Figur 7: Sammanställning av pollen- och sportaxa 
som hittats från de skilda lokalerna. ME=mesolitikum, 
TN=tidigneolitikum, MN=mellanneolitikum, 
SN=senneolitikum. Antalen som anges, visar på hur 
många lokaler växten påträffats under de skilda perio-
derna. Det bör noteras att två lokaler (av 12) endast 
innehåller trädpollentaxa.

Figure 7: Compilation of pollen- and spore taxa 
found at the different sites. ME=Mesolithic, EN=Early 
Neolithic, MN=Middle Neolithic, LN=Late Neolithic. 
Numbers given refer to no. of sites, where the taxa have 
been found during different periods. Note that two sites 
(of 12) only include tree pollen taxa.

öarna i Upplandsskärgården var tillräckligt stora för 
att bära trädvegetation, var det också generellt mer 
lövträdsvegetation än idag. Det var sannolikt inte 
bara ökningen av landmassa som gynnade lövskogs-
vegetationen, utan också att större områden med 
finkorniga jordarter blev tillgängliga för växterna 
genom strandförskjutningen. Ett generellt problem 
som dyker upp när man försöker härleda växternas 
tidigaste historia i ett område är när man påträffar 
enstaka pollenkorn av en enskild art. Låga procent-
halter (mindre än 1 %) eller förekomster av enstaka 
pollenkorn är svåra att tolka, vilket är särskilt vik-
tigt i diskussioner om tidig odling av sädesslag. Att 
skilja mellan sällsynt lokal förekomst, en vanligare 
men regional förekomst eller vindtransporterade 
pollenkorn är troligen inte möjlig att bevisa med 
hjälp av pollenanalys (jfr Bennet 1986). Diskus-
sionen är särskilt tillämpbar på frågan vad ett en-
staka pollenkorn av t ex bok och avenbok (Fagus, 
Carpinus) verkligen betecknar. Båda arterna är sena 
trädimmigranter och spreds till Sverige från syd-
ost till Skåne i sydligaste Sverige, bok ca 3200 BC, 
och avenbok ca 2500 BC (Berglund & Digerfeldt 
1996:fig. 8.14). Därefter spreds bok och avenbok i 
södra Sverige. En annan sen trädinvandrare är lönn 
(Acer platanoides) vars pollen hittats på lokalerna 
2, 6 och 11 från mellanneolitikum, och från lokal 
3 och 7 från senneolitikum. Lönn förekommer pri-
märt i blandad lövskog och enligt Huntley & Birks 
(1983), invandrade lönn till södra Sverige ca 2500 
BC, men förekom samtidigt på östra sidan om Öst-
ersjön norrut i höjd med södra Finland. Emellertid 
hittas vanligen endast enstaka pollenkorn från det-
ta träd då den är insektspollinerad och därför bildar 
fåtaligt med pollen. 

Tackord 
Författaren vill tacka Helena Knutsson, Societas 
Archaeologica Upsaliensis (SAU), för att ha initie-
rat artikeln, alla författare som varit ansvariga för 
de presenterade pollenundersökningarna, vilka var 
nödvändiga för artikeln, Göran Alm, Institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms 
universitet för kartframställning (fig. 2), Ann-Ma-
rie Robertsson och Jan Risberg för granskning av 
manuskriptet.  
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compilation has been made of twelve 
pollen diagrams from the Province of 
Uppland to trace the earliest vegetation 

history of the Uppland archipelago at the time. All 
twelve represent the middle and late Neolithic, 
while nine also incorporate the early Neolithic, 
and five layers go as far back as the late Meso-
lithic. Most of these surveys have been conducted 
in conjunction with archaeological projects. The 
diagrams give a relatively good picture of the 
tree vegetation, but the conclusion must be that 
the pollen investigations are not detailed enough 
to trace the earliest vegetation, especially not in 
the outer archipelago, where finds of herbal pol-
len are rare. A problem is that no pollen investiga-
tions have so far focused on the vegetation history 
of the Stone Age. The majority of pollen surveys 
carried out up until now in Uppland encompasses 
the Bronze and Iron Ages, and later periods. This 
problem is also clearly visible when dealing with 
Man’s effect on the vegetation in Uppland. The 
results are not detailed enough to trace the culti-
vation history in Uppland, which is worth keeping 
in mind when planning future rescue excavations. 
The most important results so far are:

• From the late Mesolithic there are scant traces 
of clearances and cultivation at one site (9).

• From the early Neolithic there are possible 
traces of animal husbandry at one site (3).

• More obvious, but still sparse traces of human 
interference can be discerned from the middle 
and late Neolithic, with probable animal hus-
bandry at five sites and cultivation at four sites. 
Husbandry does not appear to have been prac-
tised in the archipelago during the Stone Age, 
but rather when the sites came into contact with 
the mainland through shore displacement.

• The pollen investigations indicate that the 
maritime zone of deciduous trees in the Stock-
holm archipelago is of natural rather than an-
tropogenous origin.

• More than half the investigations (1, 2, 4, 5, 7, 8, 
12) display signs of the Neolithic elm decline.

• In seven surveys from the early Neolithic and 
ten from the middle and late Neolithic pe-
riods, spruce (Picea) was found in the sedi-
ments. This indicates either a limited stand of 
this species in the surroundings, or wind-car-
ried pollen, in this case from the eastern parts 
of the Baltic Sea.  

Summary

Stone Age vegetation in Uppland, eastern Svealand
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n fråga som ofta dyker upp när man som 
osteolog analyserar benmaterial från sten-
ålder är huruvida benen kan belysa om bo-

platsen varit permanent bebodd året om, eller om 
bosättningen enbart utnyttjats under vissa delar 
av året. Men kan ett benmaterial ge svar på denna 
fråga? Det vi osteologer kan utläsa ur ett benma-
terial är vilka arter som jagats och eventuellt även 
under vilken eller vilka säsonger på året jakten 
skett, vilket inte nödvändigtvis behöver vara det-
samma som bosättningssäsong. 

I den här artikeln kommer problematiken 
kring säsongsbedömning av tidig- och mellan-
neolitiska lokaler att beröras ur ett osteologiskt 
perspektiv. Ämnet är omfattande och intrikat, 
och inte alls så självklart som man kanske tror. 
En bedömning av en bosättnings varaktighet är 
mer komplex och innehåller fler variabler än ben. 
Själva problematiken är tvärvetenskaplig till sin 
natur, där, förutom osteologi och arkeologi, äm-
nen som paleozoologi, ekologi, etnografi, etno-
logi, kulturantropologi och historia, på ett eller 
annat sätt måste ingå. 

Artikeln är uppdelad i två delar. Den första de-
len innehåller en resumé av de olika tillvägagångs-
sätt som kan och brukar användas för att bedöma 
årstid utifrån benmaterial. De mest vedertagna os-
teologiska metoderna, samt några mindre utfors-
kade metoder, kommer att diskuteras källkritiskt. 
Detta följs av en sammanfattning av de etologis-
ka (läran om djurens beteende) och etnografiska 
analogier som osteologer och arkeologer brukar 

använda i sådana sammanhang.
I den andra delen kommer ett förslag att ges på 
bästa tidpunkt för jakt/slakt av de djurarter som 
förekommer i ett urval av tidig- och mellanneoli-
tiska material från Mellansverige, vilka behandlas 
mer ingående senare i artikeln (se kapitlet ”Mate-
rialet”). De beskrivna tillvägagångssätten används 
sedan för en säsongsbedömning av de olika loka-
lerna. Slutligen diskuteras andra mönster på de 
undersökta lokalerna, som kanske i ett längre per-
spektiv kan visa sig användbara vid en bedömning 
av årstidsutnyttjande av stenålderslokaler.

19 material, sammanlagt drygt 100 kg ben, in-
går i analysen. Förhoppningen är att detta relativt 
stora material ska kunna visa generella mönster i 
säsongsutnyttjandet av lokalerna, trots att materi-
alen sinsemellan uppvisar en stor variation i ben-
mängd och i fragmenteringsgrad, och att flertalet 
dessutom är brända. 

Metodik  
– säsongsbedömning
Vilka är då de metoder och tillvägagångssätt som 
finns tillgängliga för att bedöma när på året en 
lokal har utnyttjats? Det första steget är att göra 
en artbestämning av materialet (fig. 1). Nästa steg 
är att bedöma ålder på de olika djurarterna, och 
utifrån kunskaper om när olika djurarter föder sin 
avkomma, räkna fram den säsong då djuret dött. 
I den slutgiltiga tolkningen av säsonger brukar, i 

Ylva Bäckström, Societas Archaeologica Upsaliensis

En kritisk granskning av förutsättningarna för säsongsbedömningar 
av mellansvenska stenåldersmaterial utifrån benfynd

Människor och djur  
i rörelse
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högre eller mindre grad, dessutom analogier häm-
tade från etologi, etnografi och historia, ingå (se 
vidare kapitlet ”Etnografi och etologi”). 

Däggdjur 

För däggdjur är generellt en analys av tandutveck-
lingen den mest optimala metoden för att bedöma 
ålder. En bedömning av djurets skelettutveckling 
kan också ge upplysningar om djurets ålder. Men 
för att en korrekt åldersbestämning ska kunna 
uppnås bör följande kriterier vara uppfyllda; a) att 
djuret hör till en art eller avel där ålderskaraktäris-
tika är väldokumenterade; b) att djurets närings-
intag är känt; c) att de flesta tänder och ett repre-
sentativt urval av ben finns tillgängliga och d) att 
djuret inte är helt fullvuxet (Silver 1969:283). Det 
enda av dessa kriterier som möjligen kan uppfyl-
las – för förhistoriska benmaterial – är punkt d. 
Ännu svårare blir det att applicera dessa kriterier 

på brända benmaterial, p g a den stora fragmente-
ringen av dessa material. Skelett- och tandutveck-
lingen kan således enbart användas för åldersbe-
dömning av unga djur (se Silver 1969; Habermehl 
1961, 1975). Metoder för att åldersbedöma vuxna 
individer finns, men de flesta är tyvärr mindre till-
förlitliga. Bedömning av tandslitage är en sådan 
metod (se Grant 1982), där den påverkan som fö-
dan och djurets hälsostatus gör på graden av nöt-
ning får till följd att tänderna hos olika individer 
av samma art och ålder kan uppvisa olika grader av 
slitage. Ett annat förtretligt problem är att forsk-
ning om utvecklingen av skelettets olika delar och 
tanduppsättningen, de biologiska åldersintervall 
som angivits för denna, och utarbetade metoder, 
nästan uteslutande har berört tamdjursarter. 

Ytterligare en svårighet vid bedömning av djur-
arternas årstidsutnyttjande är att det inte går att 
ringa in döds-/slaktåldern och, i kombination med 
respektive djurarts födelsetider, få fram den tid på 

Osteologisk metodik
A. METODER FÖR ÅLDERSBEDÖMNING
Djurets ålder i förhållande till födelsetid (nutida data) ger 
tidpunkt på året eller säsong då djuret dött/dödats.

DÄGGDJUR – UNGA DJUR:
•  Tandutveckling (ex. Habermehl 1961; Silver1969; Sten 

2004)
•  Skelettutveckling (ex. Habermehl 1961; Silver1969, Storå 

2001)
DÄGGDJUR - FULLVUXNA DJUR:
•  Tandslitage (ex. Grant 1982; Sten 2004)
•  Årsringar i tänder (se t.ex. Sten 1994, 2004) eller andra 

benslag (ex. horn). Metoden kan användas på både unga 
och fullvuxna djur.

FISK:
•  Årsringar i otoliter (hörselstenar), på fjäll och kraniefrag-

ment (spec. operculare) (ex. Casteel 1976; Wheeler & 
Jones 1989)

FÅGEL – UNGFÅGEL:
•  Skelettutveckling (se t.ex. Habermehl 1961; Silver 

1969:300)

B. MEDULLARBEN – fullvuxna fågelhonor (se t.ex. Simkiss 
1975; Dacke 1979; Mannermaa 2004)
C. OSTEOMETRI (mått på ben) (se t.ex. Casteel 1976; Mora-
les & Rosenlund 1979; Wheeler & Jones 1989; Storå 2001)

Etologi

Djurens levnadssätt kan ge ledtrådar till bästa  
tidpunkt för jakt:
• ex. migrationsmönster 
• parnings-, häcknings- och lektider

Etnografiska och historiska analogier

Uppgifter om jaktmetoder och jaktsäsong för olika 
djurarter. 
När infaller den optimala tidpunkten för jakt av olika arter 
under ett år? 

• Annat än ben 
 – ex. makrofossil, huskonstruktioner m.m. 

Figur 1: Säsongsindikatorer som omtalas i texten.

Figure 1: Seasonal indicators mentioned in the text.
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säsongen då djuret dött, så exakt – till månad – 
som man i sådana här sammanhang skulle vilja. 
Utvecklingen av skelettets olika delar och tand-
uppsättningen sker inte vid några faktiska tid-
punkter, exakta månader, utan kan endast anges 
inom ett visst tidsintervall. Exempelvis utvecklas 
tamdjurens olika skelettdelar inom tidsintervall 
som kan sträcka sig från 3–6 månader (se Silver 
1969). Likaså kan tidpunkten för födelsen av olika 
djurs avkommor endast anges inom ett visst inter-
vall, eller säsong, såsom våren eller hösten. Brunst-
tiderna för tamdjursarter som nötboskap och tam-
svin sträcker sig dessutom året om, vilket innebär 
att ungar kan födas närhelst på året (www.ne.se). 
Vi kan således utifrån osteologisk metodik endast 
få någon slags ungefärlig tidpunkt på året då dju-
ren har slaktats/jagats. 

I välbevarade obrända material, där käkar med 
bevarade tänder och även andra, mer välbevarade, 
benslag påträffas, kan åldersbedömningen av dju-
ren ofta ge en bra bild av slakt- respektive jaktsä-
song. Men beträffande de brända, fragmenterade 
material som oftast påträffas i Mellansverige är det 
dock ytterst sällan som några åldersbedömningar 
kan göras överhuvudtaget. 

Några mindre etablerade metoder inom osteo-
login, som kanske i framtiden kan visa sig vara 
användbara för en bedömning av säsonger, är ål-
dersbedömning via årsringar i tändernas cement 
(se Sten 2004), kombinerade åldersbedömningar 
utifrån skelettutveckling och storleksjämförel-
ser av ben (osteometri) (se Storå 2001b, 2002a, 
2002b), samt möjligheten att använda medullar-
ben (se förklaring längre fram i texten) för be-
dömning av säsong för fågeljakt (se Ericson 1987; 
Mannermaa 2004). 

Fisk 

För att bedöma ålder och fångstsäsong utifrån 
fiskben kan man göra storleksjämförelser eller 
studera tillväxtzoner i benen (Casteel 1976:65f.). 
Under sommaren och hösten, d v s under den var-
mare delen av året, då en kraftig tillväxt sker i fis-
kens storlek, deponeras en stor mängd kalcium på 
benets yta, perioder som i motljus visar sig i benet 
som ogenomskinliga opaka zoner. Under vintern 

och våren, den kallare delen av året, är tillväxten 
däremot långsam, och mängden kalcium som de-
poneras är liten. Dessa säsonger visar sig som ge-
nomskinliga zoner. En opak och en genomskinlig 
zon representerar således ett år (Casteel 1976:32ff). 
Enligt Wheeler & Jones är det mest fördelaktiga 
benslaget hos fiskar för en säsongsbedömning oto-
liter (hörselstenar), följt av fjäll, operculare (ett av 
kraniets ben) och ryggkotor (1989:155). Men oto-
liter påträffas sällan, eller aldrig, i mellansvenska 
stenåldersmaterial, vilket beror på att de enbart 
bevaras i mycket basiska depositioner (Wheeler 
& Jones 1989:61) och att jordmånen på under-
sökta stenålderslokaler för det mesta består av 
sura podsoler (sand). Till skillnad från otoliter, 
som består av kalciumkarbonat, består fiskfjällen 
av kalciumfosfat (Wheeler & Jones 1989:117) och 
borde kunna bevaras bättre, men de förekommer 
likväl sällan i de mellansvenska neolitiska materia-
len. Det vi framför allt hittar i de brända benma-
terialen från neolitikum i Mellansverige är kotor 
och delar av underkäksbenet (dentale).

En begränsning i metoden som Casteel tar upp 
är att svårigheten att avläsa fjällen hos äldre fiskar 
ökar (1976:69ff). Enligt Leif Jonsson beror svårig-
heterna på att fjäll och kotor ofta är skadade i kan-
ten, så att de senaste tillväxtringarna inte kan iakt-
tas, och även om man kan identifiera dessa är det 
svårt att närmare precisera månad när fisken fiskats, 
eftersom tillväxten (den ljusare ringen) sker under 
våren, sommaren och hösten (Leif Jonsson, Natur-
historiska riksmuseet, Göteborg, muntligen). 

Fågel 

Att åldersbedöma fågelskelett är med dagens till 
buds stående metoder mycket svårt, eftersom ske-
lettet är färdigutvecklat redan vid ca 5-8 månaders 
ålder (Silver 1969:300). För åldersbedömning av 
äldre individer än så finns inga metoder alls i dags-
läget. Däremot finns det möjligheter att via före-
komsten av s k medullarben bedöma fåglars kön 
och även säsongen.

Medullarben är en speciell form av benstruktur 
inne i de långa rörbenen hos fåglar, t ex tibiotarsus 
(skenben och fotrotsben) och lårben, som fungerar 
som kalciumreserv under produktionen av äggskal. 
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Denna typ av ben finns således endast hos honfåg-
lar under häckningstiden, d v s under en mycket 
begränsad tid av året (Ericson 1987; Mannermaa 
2004:72). Medullarben är mest vanligt förekom-
mande i de långa rörbenen där de kan uppgå till 
40 % av den totala vikten (Dacke 1979:33). Före-
komsten eller avsaknaden av rester efter medullar-
ben, eller ben från fågelungar, är således viktig 
för att försöka bestämma under vilken tid på året 
fågeljakten på en boplats infallit (Ericson 1987; 
Mannermaa 2004:72; Mannermaa & Storå 2006). 

Etnografi och etologi 

När ett benmaterial är dåligt bevarat och den 
osteologiska metoden otillräcklig, så blir man, i 
förhållande till om benmaterialet varit av bättre 
kvalitet, än mer beroende av etnografiska och 
etologiska analogier för att bedöma troliga jakt-
säsonger. Uppgifter om vedertagna jaktsäsonger 
under historisk tid bör alltid kompletteras med 
kunskaper om djurens levnadssätt, hur deras mig-
rationsmönster ser ut, när parnings- och födelse-
tider infaller, övervintringsstrategier, djurens vikt 
och fettinnehåll, om djuren är solitära eller sam-
lade i flockar, eller om de samlas i större hjordar 
under vissa delar av året (se t ex Jochim 1976:23). 
Dessa resonemang är på inget sätt nya inom sten-
åldersforskningen men genom en större samman-
ställning kanske man kan finna och lyfta fram nya 
aspekter kring dessa frågeställningar. När det gäl-
ler det källmaterial som diskuteras senare i denna 
artikel är vi i stort hänvisade till detta förfarande. 

Kritik mot att använda etnografiska analogier 
har framförts av olika författare, bl a Broadbent 
(1979) och Wheeler & Jones (1989:161). Wheeler 
& Jones skriver att: ”subjektiva antaganden om 
jaktsäsong kan göras med kunskap om säsongs-
mässig tillgång av moderna fiskar, men att dessa 
antaganden aldrig kan vara absoluta och enbart 
ska behandlas som indikationer på säsong.” (för-
fattarens översättning). Jan Storå menar dock att 
etnografiska analogier på flera sätt kan vara värde-
fulla. Han poängterar vidare att analogierna har 
resulterat i att teknologi och ekonomi betonats 
beträffande säljakt, men att djur är mer än bara 
mat och att andra aspekter av djurets fångst och 

tillvaratagande har kommit i skymundan (Storå 
2001a:9f; se även Gifford-Gonzales 1993). 

Precis som nämndes ovan beträffande de etno-
grafiska analogierna, kan inte heller de etologiska 
analogierna användas reservationslöst. Villkoren 
för faunan har förändrats under tidernas lopp och 
ibland mycket drastiskt, men däremot kan man av 
flera skäl utgå ifrån att de olika djurarternas lev-
nadssätt varit mer eller mindre desamma då som 
nu. Ett som är säkert är emellertid att arternas ut-
bredning och migrationsmönster förändrats över 
tiden. Främst har dessa omdaningar orsakats av 
klimatologiska förändringar, vilka medförde att 
biotoperna ändrades. På ett liknande sätt har också 
människan med tiden, främst genom skapandet av 
odlings- och betesmarker påverkat landskapet och 
biotoperna, vilket förändrat faunan väsentligt. Då 
det gäller klimatets inverkan kan man exempelvis 
nämna att flera fågelarter som idag är flyttfåglar 
mycket väl kan ha varit stannfåglar under neoli-
tikum (se t ex Serjeantson 1998:31; Mannermaa 
2004:72; Mannermaa & Storå 2006). Vad man 
vet är att proportionen flyttfåglar minskar i takt 
med en ökning av vintermedeltemperaturen i ett 
område (Curry-Lindahl 1975:16). Förändringar av 
fåglarnas beteende (etologi) kan iakttas även inom 
ett kortare tidsspektrum. Exempelvis har kråkan, 
som tidigare under 1700- och 1800-talen flyttade 
söderut över vintern, under 1900-talet blivit en 
av våra mest vanligt förekommande stannfåglar 
(Svensson m fl 1999:476f).

Utifrån jordfunna benfynd både från arkeolo-
giska och geologiska kontexter har man en tämli-
gen bra bild av de arter som fanns i Mellansverige 
under tidig- och mellanneolitikum, åtminstone 
beträffande däggdjuren (se t ex Ekman 1922; Aa-
ris-Sørensen 1988; Liljegren & Lagerås 1993). Ny-
ligen publicerades också en bra sammanställning 
över den subfossila fågelfaunan, författad av Per 
Ericson och Tommy Tyrberg (2004). Däremot 
saknas fortfarande någon mer fullständig sam-
manställning över fiskfaunans historia. 

Ericson och Tyrberg poängterar i sin samman-
ställning att den svenska avifaunan varit ganska 
stabil över de senaste 9000 åren (2004:35). Men 
p g a människans förändringar av landskapet i 
och med introduktionen av jordbrukets öppnare 
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landskap skapades plats för arter som tidigare 
inte funnits i skogslandskap. Vid denna tid sked-
de därmed troligen en invandring av många få-
gelarter som idag är knutna till kulturlandskapet 
(Liljegren & Lagerås 1993:38). 

De flesta landlevande däggdjur som finns idag 
förekom redan under atlantisk tid, och det är vik-
tigt att påpeka att avsaknaden av vissa arter i sten-
åldersmaterialen kan ha flera orsaker. Det betyder 
inte att arterna saknades i faunan. Ett fåtal arter 
försvann dock under denna period, t ex uroxen. 
Älgen minskade i antal i Sydsverige. Däremot 
ökade arter som kronhjort och vildsvin i södra 
Sverige. Under den subboreala kronozonen drar 
sig utpräglade skogsarter som vildkatt (försvinner 
helt under denna period) och lodjur undan alltef-
tersom människan expanderade medan andra, t ex 
grävling och rådjur fann nya områden att utnyttja. 
I början av subboreal kronozon hittas även rester 
av de första tamdjursarterna. Förutom hund som 
introducerades redan under mesolitikum, finns nu 
tamko, får, get och gris (Lepiksaar 1986; Liljegren 
& Lagerås 1993:33f, 38). Av vattenlevande dägg-
djursarter förekom gråsäl, vikare och grönlandssäl. 
Sistnämnda art verkar öka i södra Östersjön under 
denna period. Tumlare var troligen vanligt före-
kommande (Liljegren & Lagerås 1993:35, 38).

Materialet
Benmaterialen som ingår i följande studie, kom-
mer från 19 tidig- och mellanneolitiska lokaler i 
Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke 
och Gästrikland (se fig. 2 och gemensam karta 
med lokaler på sidan 6). Däribland ingår lokalerna 
Brännpussen, Bålmyren, Högmossen och Postbo-
da, som undersöktes av UV-GAL respektive SAU 
inom ramen för E4-projektet. 

De övriga 13 har undersökts tidigare under 
1900-talets senare hälft. De osteologiska analyser-
na har utförts av Kim Aaris-Sørensen, Per Ericson, 
Åsa Gamrell, Åsa Larsson, Pirjo Lahtiperä, Johan-
nes Lepiksaar, R.W Lie, Carina Olson, Jan Storå 
och Ylva Bäckström.

Dessutom diskuteras tre järnåldermaterial i 
syfte att få en bild av benmaterialets samman-
sättning på permanenta jordbrukande boplatser, 

vilken sedan relateras till bensammansättningen 
på stenålderslokalerna. Samtliga berörda järnål-
dersboplatser är uppländska: Vaxmyra i Ärentuna 
socken, Stora Lötgården i Gamla Uppsala socken 
och Danmarks by i Danmarks socken, vilka under-
söktes av Upplandsmuseet och SAU, delvis inom 
E4-projektet (Eklund 2005; Frölund 2005; Göth-
berg m fl 2002) (se vidare avsnittet ”Säsongsbe-
dömning av lokalerna”). 

De neolitiska lokalerna har varit belägna i olika 
topografiska lägen, där tre huvudtyper kan urskil-
jas; inland (IN), innerskärgårdslandskap (I) och 
ytterskärgårdslandskap (Y). De två sistnämnda 
biotoperna kan ytterligare indelas efter belägen-
het på fastland (F) eller ö (Ö). Endast tre inlands-
boplatser, samtliga daterade till tidigneolitikum, 
finns med i materialet nedan. Dessa är Kallmos-
sen, Skumparberget och Skogsmossen. Övriga 16 
lokaler var belägna i inner- eller ytterskärgården 
(fig. 3 och 4). Lokalerna har inte sorterats efter 
kulturell tillhörighet, vilket är ett medvetet val i 
syfte att undvika konstruerade begränsningar i så 
stor utsträckning som möjligt.

De flesta av lokalerna är inte fullständigt av-
gränsade eller undersökta och skillnader finns 
också mellan lokalerna beträffande grävmetod. 
Det föreligger även skillnader i den osteologiska 
metoden och i hur benmaterialen redovisas. Till 
exempel har benmaterialen från Anneberg och 
Äs kvantifierats i fyndenheter istället för i antalet 
fragment (Lepiksaar 1974:140; Ericson i Segerberg 
1999:168, fig. 100), d v s samtliga ben som har 
kunnat passas ihop eller misstänkts kunna komma 
från samma ben har räknats som ett, vilket gör att 
jämförelserna framför allt mellan material kan bli 
missvisande. Den stora övervikten av fisk bland 
arterna i Anneberg kan därmed bero på räkningen 
i fyndenheter istället för antal fragment, eftersom 
det är sannolikt att fiskbenen i mindre utsträck-
ning har kunnat delas in i fyndenheter. Ett annat 
generellt problem är att osteologer inte redovisar 
materialen på ett likartat sätt. I vissa analyser sak-
nas t ex uppgifter om den anatomiska fördelning-
en bland oidentifierat material. Detta är väsentlig 
kunskap vid en undersökning av hur slaktavfall 
respektive mat- och köksavfall generellt fördelar 
sig i olika material. Om man använder sig av ben-
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Plats Socken Land-
skap

Raä 
nr

14C-dateringar BP okal 14C-dateringar BC 
kal 2 sigma

Södra Mårtsbo 
(S Mår)

Valbo Gs 397 Ua-4918-19 (matskorpa), Ua-10093-94 (kol): 4620 
+-90 BP - 2025 +-70 BP (Björck m fl 2004:30f.). 
Medelvärde 4458 +-42 BP (Segerberg 1999:126f.).

3350-2920 BC

Fräkenrönningen 
(Frä)

Valbo Gs 399 Ua-4680-4684: 4335 +-70 BP - 4000+-95 BP (kol, 
matskorpa och hasselnötskal) (Björck 1998:61f.). 
Medelvärde 4182 +-35 BP (Segerberg 1999:126f.)

2890-2620 BC

Anneberg (Ann) Bälinge Up 259 Ua-100-105, 312-317, 597-598: 5190 +-130 BP - 
4850+-110 BP (matskorpor, hasselnötskal, träkol, 11 
prover) (Segerberg 1999:111ff.). Kombinationsdate-
ring 5045+-34 BP.

Kombinationsdatering 
3960-3760 BC

Kallmossen (Kal) Nora Up 17 Ua-18401: 4925+-50 BP, Ua-18400: 4885+-75 
BP (2 prover brända ben från större djur, ej säl); 
Ua-17207: 5025+-60 BP, Ua-17206: 4980+-65 BP, 
Ua-18399: 4900+-75 BP, Ua-17205: 4895+-70 BP, 
Ua-18398: 4795+-65 BP, Ua-18397: 4795+-75 BP 
(Hallgren 2007) 

3900-3370 BC

Bålmyren (Bål) Vendel Up 294 Ua-21621, 22081-22082, 22085, 22698 (hassel-
nötskal): 4697+-23 BP kombinationsdatering 

Kombinationsdatering 
3600-3400 BC 

Ua-22083-84 (hasselnötskal): 3730+-32 BP kombi-
nationsdatering (Sundström & Darmark 2005:184ff.)

Kombinationsdatering 
2200-2000 BC 

Högmossen 
(Hög)

Tierp Up 85 Fas 1: Ua-27689-90: 4740 +-55 - 4705 +- 40 BP, 
Fas 2: Ua-20411, 27691-92: 4605 +-45 - 4525+-
40 BP, Fas 3: Ua-27688: 4435 +-45 BP (Björck & 
Hjärthner-Holdar (red) manus).

Fas 13640-3370 BC, 
Fas 2 3520-3090 BC, 
Fas 3 3340-2910 BC

Postboda 2 
(Pos 2)

Tierp Up 239 Ua: 22066-70, 23064, 23068-71, 23122-123: 
4725+-50 BP - 4385+-45 BP (11 prover has-
selnötskal), 4550+-45 BP (1 prov bränt sälben) 
(Sundström m fl 2006:86ff.)

Kombinationsdatering 
Fas I 3620-3360 BC, 
Fas II 3500-3130 BC, 
Fas III 3340-2920 BC

Postboda skjut-
banan (Pos skj)

Tierp Up 356 TN (trattbägarkeramik)-MN, Ua-23121: 4525+-45 
BP (hasselnötskal) (Sundström m fl 2006:151f.)

3370-3040 BC

Vadbron II 
(1972-73 års 
undersökning) 
(Vad II)

Skuttunge Up 137 Ua-385, 388, 1184-1187, St-5209-10, 5591-5592: 
4482+-39 BP kombinationsdatering (Segerberg 
1999:120f.).

Kombinationsdatering 
3350-3020 BC

Sotmyra (1970-
71 års under-
sökning) (Sot)

Skuttunge Up 251 Ua-599-602, 1188, 1190-91, 1989, 4412: 
4413+- 34 BP kombinationsdatering (Segerberg 
1999:117f.).

Kombinationsdatering 
3310-2910 BC

Postboda 1 
(Pos 1)

Tierp Up 238 Ua-23063, 23065-67 (hasselnötskal): 4515+-50 – 
4380+-45 BP (Sundström m fl 2006:144ff.)

Kombinationsdatering 
3280-2920 BC

Brännpussen 
(Brä)

Tensta Up 436 Ua-27082, 27084-86, 27089 (terrestriskt ben, 
brända): 4200+-45 BP – 4045+-45 BP (Nilsson 
2006:69ff.)

2900-2460 BC 

Trössla N (Trö N) Trosa-
Vagnhärad 

Sö 270 Ua-22408-09 (terrestriskt ben, bränt): 5105+-45 BP, 
4955 +-45 BP (Hallgren 2004:23)

3990-3790 BC 

Korsnäs (Kor) Grödinge Sö 447 Lu-1285-87 (obrända ben): 4190+-60, 4270+-60, 
4560+-60 BP (Aaris-Sörensen 1978:3; Fornander 
2006:12)

3510-2580 BC

Fågelbacken, 
1984 samt 
1993 års under -
sökningar (Fåg)

Hubbo Vs 73 Ua-18705-12 (brända ben): 5380+-80 - 3575+-70 
BP; Ua-17200-04 (brända människoben): 5180+-
155 - 4750+-75 BP (Hallgren 2007)

4360-1730 BC, 
4350-3360 BC

Barksta (Bar) Kolsva Vs 256 4740+-45 BP (Bäckström 2004b) 3640-3370 BC 
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slagsfördelningen per art blir de köttrika delarna i 
ett material automatiskt underrepresenterade, p g 
a de svårigheter som föreligger i artbestämningen 
av framför allt ryggkotor och revben. 

Ytterligare ett problem är dessutom att det finns 
vissa brister i de referenssamlingar som finns på 
olika museer, då alla eventuella förekommande ar-
ter inte finns eller är underrepresenterade. Det är 
också ett problem att vissa arter – både beträffan-
de fågel, fisk, men även vissa däggdjursarter – är 
svåra att skilja från varandra, och vilka som således 
kan bli underrepresenterade i analyserna eftersom 
de sorterats in i en större gruppering; familj eller 
ordning (exempelvis vissa gäss, änder, hönsfåglar 
och rovfåglar) (Ericson & Tyrberg 2004:18).

Benmaterialen i studien består företrädesvis av 
brända ben (fig. 3 och 4), men fem är i huvudsak 
obrända. De sistnämnda avser de mellanneoli-
tiska materialen från Äs i Västmanland, Sotmyra 
och Vadbron II i Uppland samt Korsnäs i Söder-
manland, och det tidigneolitiska från Anneberg i 
Uppland. Det som bl a är av intresse i denna un-
dersökning är huruvida den skillnad, som kan ses 
mellan de olika lokalerna beträffande bränning av 
benavfallet eller inte, har påverkat benmaterialens 
representativitet. Det som sker vid bränningen är 
att benen fragmenteras lättare och därför, i jämfö-
relse med obrända benfragment, generellt sett är 

mindre i storlek, vilket försämrar möjligheterna 
till art- och benslagsbestämningar, men även be-
dömningar av djurets dödsålder. Å andra sidan är 
de brända benen, när de väl begravs under sedi-
ment, mer motståndskraftiga mot nedbrytning än 
de obrända (Wahl 1982:7f, 29; Holck 1987). 

Djurarterna som  
säsongs indikatorer
Tabellen nedan ger förslag på bra tidpunkter för 
jakt av de olika djurarter som förekommer i de 
benmaterial som diskuteras i artikeln (fig. 6). Av-
görandet om när den lämpligaste tidpunkten för 
jakt har inträffat har föregåtts av en värdering av 
de kriterier som diskuteras i kapitlet ovan. Först 
och främst bör det påpekas att i princip samtliga 
djurarter som vi finner i benmaterialen, kan ha ja-
gats/slaktats när som helst under året, och framför 
allt gäller det tamdjuren (nötboskap och får/get) 
på de lokaler där de förekommer. De sistnämnda 
arternas värde för säsongsbedömning är därför 
svårt att avgöra. Detsamma gäller några av vegeta-
bilierna som redovisas längst ned i tabellen (fig. 6). 

De ben som samlas in vid en arkeologisk under-
sökning är ett resultat av olika val som människor 
har gjort, ekonomiskt och funktionellt, men som 

Plats Socken Land-
skap

Raä 
nr

14C-dateringar BP okal 14C-dateringar BC 
kal 2 sigma

Äs Hubbo Vs 117 St-1961 (obränt sälben): 3775+-105 BP (Löfstrand 
1974:106f.)

2500-1850 BC 

Skogsmossen 
(Sko)

Fellingsbro Nä 633 Ua-10385-89, 10854-60, 10862-63, 10970-73: 
5035+-95 - 4560+-60 BP (matskorpor, hassel-
nötskal) (Hallgren m fl 1996:122f.) Ua-18713-18721 
(brända ben): 5425+-70 - 4895+-70 BP (Hallgren 
2007)

3990-3020 BC, 
4450-3520 BC

Skumparberget 
lokal 2 (Apel 
1996) (Sku)

Glans-
hammar

Nä 194 Ua-18718: 5170 +-65 BP, Ua-18719: 5055 +-50 BP, 
Ua-18720: 4810+-75 BP (brända ben från nötkreatur);  
Ua-15589: 5060+-75 BP, Ua-15588: 4925+-50 BP, 
Ua-15586: 4905+-70 BP, Ua-15587: 4680+-75 BP 
(4 prover hasselnötskal) (Hallgren 2007)

4230-3100 BC

Figur 2: Tidig- och mellanneolitiska benmaterial som diskuteras i artikeln. Materialen har sorterats efter land-
skap och kronologi. 

Figure 2: Bone samples from the Early and Middle Neolithic discussed in the article. The materials have been 
geographically and chronologically sorted.
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Bränt/obränt (B/O) material 
Lokalens geografiska  
belägenhet/biotop

B
IN
Da
Kal

B
IN
Nä

Sko

B
IN
Nä

Sku

O
I-F
Up

Ann*

B
I-F
Up

Hög

B
I

Vs
Bar

B
I-Ö
Vs

Fåg

B
Y-Ö
Up
Bål

B
Y-Ö
Sö

Trö N

B
Y-Ö
Up

Pos2**

DÄGGDJUR (Mammalia)

Nötboskap (Bos taurus) 1 8 397 54 3

Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) 8 5 20 4 3

Tamkatt (Felis catus) 2

Hund (Canis familiaris) 11

Vild-/tamsvin (Sus scrofa/Sus domesticus) 22 68 46 9 2 1

Slidhorns-/Hjortdjur (Bovidae/Cervidae) 3 91 108 40 106 3

Hjortdjur (Cervidae) 1 3

Älg (Alces alces) 2 1

Rådjur (Capreolus capreolus) 2 2

Landlevande mindre däggdjur 13 4 15

Ekorre (Sciurus vulgaris) 8 1 1

Skogshare (Lepus timidus) 1 4 22

Bäver 6 2 6

Rovdjur (Carnivora) 1 5

Vild-/Tamkatt (Felis silvestris/Felis catus) 1

Mårddjur (Mustelidae) 3

Mård (Martes martes) 1 17

Utter (Lutra lutra) 17 2 9

Utter? 2

Utter/Grävling 1

Grävling (Meles meles) 1 2 1

Hunddjur (Canidae) 1 2

Räv (Vulpes vulpes) 3 1

Liten gnagare (Rodentia) 30 1

Säl (Phocidae) 3 602 6154 13 43 1 250

Vikare (Phoca hispida) 2 1 67 75 7 9 ?

Grönlandssäl (Phoca groenlandica) 4 75

Gråsäl (Halichoerus grypus) 1

Säl? 8 49 2 1 102

Tumlare (Phocoena phocoena) 2

Människa (Homo sapiens sapiens) 74 9180 1

Människa? 13857 2 X

FISK (Pisces) 2 54 42152 859 67 394 2 207

Gädda (Esox lucius) 3 3 4001 305 20 6 38

Abborrartade fiskar (Perciformes) 4

Abborre (Perca fluviatilis) 24161 93 6 36 20

Gös (Lucioperca lucioperca) 7 3

Gös? 1

Sikfiskar (Coregonidae) 407 25 2 2

Sik-/Laxfiskar (Coregonidae/Salmonidae) 48

Karpfiskar (Cyprinidae) 3656 16 10 1
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Bränt/obränt (B/O) material 
Lokalens geografiska  
belägenhet/biotop

B
IN
Da
Kal

B
IN
Nä

Sko

B
IN
Nä

Sku

O
I-F
Up

Ann*

B
I-F
Up

Hög

B
I

Vs
Bar

B
I-Ö
Vs

Fåg

B
Y-Ö
Up
Bål

B
Y-Ö
Sö

Trö N

B
Y-Ö
Up

Pos2**

Mört (Rutilus rutilus) 7

Ål (Anguilla anguilla) 13

Torskfiskar (Gadidae) 5 1

Torsk (Gadus morhua) 8 1

Lake (Lota lota) 22 3

Lake? 6

Sill (Clupea harengus) 2

Simpor (Cottidae) 3

Skäddor (Pleuronectidae) 1

Skädda? 1

FÅGEL (Aves) 1 453 5 1 2

Andfågel (Anatinae) 1 1 24 2

Gräsand (Anas platyrhynchos) 1

Kricka (årta?) (Anas crecca (Anas querquedula) 1

Knipa (Bucephala clangula) 1

Ejder (Somateria mollissima) 4

Storskrake (Mergus merganser) 4

Småskrake (Mergus serrator) 3

Skrak, oident. (Mergus) 6

Skäggdopping (Podiceps cristatus) 1

Storskarv (Phalacrocorax carbo) 1

Rovfåglar (Falconiformes) 1

Berguv (Bubo bubo) 1

Trast, oident. (Turdus) 1

Tjäder (Tetrao urogallus) 2

Tamhöns (Gallus domesticus) 19

Kalkon (Meleagris gallopavo) 4

Bearbetat ben 4

Oident. 1293 4156 13036 69321 24650 43 1979 84 164 1571

Summa antal fragment 1309 4295 13694 145191 32460 75 25359 540 177 2220

Benmängd i vikt (kg) 0,2 0,6 2,3 19,5 6,3 0,04 8,3 0,015 0,08 0,3

Figur 3: Artsammansättningen i de tidigneolitiska materialen (antalet fragment). Sorterade efter lokalens topogra-
fiska läge (Lie 1984; Lahtiperä 1985; Bäckström 1996; Gamrell 1996; Bäckström 1997a, b; Segerberg 1999 (osteolo-
gisk analys Ericson; Bäckström 2004a, 2004b, 2005a, 2006b; Larsson manus; Olson manus). 

Figure 3: The composition of species in the Early Neolithic materials. Arranged after the topographic placement of 
the sites (Lie 1984; Lahtiperä 1985; Bäckström 1996; Gamrell 1996; Bäckström 1997a, b; Segerberg 1999 (osteologi-
cal analysis by Ericson); Bäckström 2004a, 2004b, 2005a, 2006b; Larsson manus; Olson manus). 

X=förekomst av människoben, kursiva siffror=sentida inblandning, * antal fyndenheter, ** datering till tidig- och mellanneolitikum
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också styrts utifrån sociala normer som bestämt 
vilka djur som ansetts lämpliga som föda (fig. 5). 

Om köttet var eftertraktat så kan man ha valt 
(om man haft möjlighet att välja) att jaga vid den 
tidpunkt på året när djuret var som fetast (van-
ligen hösten), eller om man primärt var intresse-
rad av pälsen så skedde jakten när pälskvaliteten 
var som bäst, d v s under vintern. Andra djur har 
haft en speciell ställning, som varit av en mer ri-
tuell karaktär. I etnografiska källor omnämns t 
ex björn, ekorre och bäver som arter i besittning 
av magiska egenskaper, men under stenåldern är 
det väl framför allt hunden, som förekommer från 
de tidigaste boplatserna och i gravar från mesoli-
tikum och framåt, som haft en speciell ställning 
(NE multimedia 1989; Gill 2003:146ff; Stenbäck 
2003). Även andra djurarter förekommer i gravar, 
men under stenålder är det i princip enbart hun-
den som verkar ha deponerats hel.Delar av andra 
djurarter är relativt frekventa i gravar, framför allt 
tänder, t ex gris- och sältänder i gravar på exem-
pelvis Gotland. Men i sistnämnda fall är kanske 
den rituella betydelsen mer kopplad till bensla-
gets form än till art. På lokaler på Åland och på 
Gotland finns det indikationer på att hanteringen 
av jaktbytenas kroppar var ritualiserad också i 
boplatskontexten (Götherström m fl 2001; Storå 
2001a). I detta sammanhang kan det därför också 
vara av stort intresse att lägga märke till vilka djur-
arter som inte finns representerade i benmateria-
len, som inte har jagats, trots att de kan ha funnits 
i större mängder i närliggande områden – för att 
citera Wheeler & Jones:”…to get the picture of 
the unfished ‘target’…” (1989:64). Detsamma gäl-
ler även för vad människor genom historien valt 
att odla och vilka vegetabilier man samlat in. Den 
franske historikern Georges Duby har på ett myck-
et träffande sätt beskrivit orsaken till detta faktum: 
”Man ska faktiskt inte tro att människor lever av 
vad som lättast frambringas ur marken där de bor. 
De är fångna i vanor från generation till genera-
tion och som bara med svårighet ändras. De strävar 
alltså efter att besegra motståndet från jorden och 
klimatet för att till varje pris skaffa sig den föda 
som sedvänjor och riter föreskriver” (1981:23).

Dessa bakomliggande motiv, framför allt de kul-
turella motiven, är svåra för oss att rekonstruera 

beträffande stenåldersmänniskan (Noe-Nygaard 
1987:31; Mannermaa 2004:72). I tabellen nedan 
har därför endast de ekonomiska och funktionella 
aspekterna styrt bedömningen (fig. 6).

Indikatorer till vintersäsongen är framför allt 
pälsvilt (skogshare, ekorre, mård, iller, räv, lo, 
vildkatt, utter) och lake. Anledningen till att den 
bästa jakttiden har förlagts till vintern, beror på 
att pälskvaliteten är bäst, och tjockast, under den-
na del på året (se t ex Lepiksaar 1974:143; Storå 
2004:56). Men pälsdjur kan också, enligt Jochim, 
ha utnyttjats av de flesta jägare och samlare året 
om. Betydelsen av pälsvilt verkar, enligt honom, 
öka i samband med att andra förskaffningsaktivi-
teter minskar (1976:39). Fiske av lake sker fram-
för allt vintertid i samband med leken, eftersom 
den på sommaren befinner sig på djupare vatten 
och då är svår att fånga (KL 4 1980:304; Muus & 
Dahlström 1990).

Skogshönsfågel är lättast att jaga under vintern, 
men även under våren vid speltiden. Under vin-
ter grupperar sig både tjäder och orre på mer eller 
mindre öppna platser i större flockar – tjädrar sit-
ter ofta uppe i tallar och betar talltoppar. Under 
resten av året är arterna mer eller mindre solitära 
(Nya Fågelboken 1974; KL 5 1980:20f). 

Jakten på vikare bedrivs med fördel under vin-
ter och tidig vår från is (Storå 2001a), när arten 
som är solitär under större delen av året samlas 
på fast is för att föda sina ungar (jan-feb) och para 
sig (feb-mars) (Curry-Lindahl 1988:334f). Un-
der modern tid har jakten på vikare skett på isen 
vintertid, men materialet från Åloppe-boplatsen i 
Uppland antyder att vikaren också har jagats i öp-
pet vatten. Detta var också fallet på ålandsöarna 
under mellanneolitikum (Storå 2002a) och har 
troligen också skett längs Norrlandskusten under 
stenåldern (Broadbent 1979). 

Bra indikatorer för vårfångst är framför allt flera 
olika fiskarter, såsom abborre, gädda, karpfiskar-
ter, torsk och simpor. Under våren infaller lekti-
den för de flesta fiskarter, och det är framför allt då, 
när fisken samlas i större stim, det anses vara bästa 
tid för fiskafänge (Jochim 1976:36; KL 4 1980:304; 
Muus & Dahlström 1985, 1990). Generellt kan 
man säga att vikten är högst innan lektiden och 
lägst under senvintern. Under senhöst, vinter och 
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Bränt (B)/obränt (O) material
Lokalens geografiska  
belägenhet/biotop

B/O
I-F
Up

Vad II

O
I-F
Up
Sot

O
I-F
Sö

Kor

O
I-F
Vs

Äs*

B
I-F
Gs

S Mår

B
I-F
Gs
Frä

B
I-Ö
Up

Brä

B
Y-Ö
Up

Pos1

B
Y-Ö
Up

Pos 
skj**

Däggdjur (Mammalia)

Nötboskap (Bos taurus) 12 5 2

Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 130 2

Häst (Equus caballus) 1

Hund (Canis familiaris) 1 2 46 9 1

Vild-/Tamsvin  
(Sus scrofa/Sus domesticus)

57 14 417 15 3

Vild-/Tamsvin?

Vildsvin (Sus scrofa) 369 1

Slidhorns-/Hjortdjur  
(Bovidae/Cervidae)

1 4

Hjortdjur (Cervidae) 1 39 59

Älg (Alces alces) 96 33 87 58 3 97

Kronhjort (Cervus elaphus) 11

Rådjur (Capreolus capreolus) 8 11 1

Landlevande mindre däggdjur 107

Ekorre (Sciurus vulgaris) 4

Skogshare (Lepus timidus) 9 5 8

Bäver (Castor fiber) 1 1 45 39 66 53

Vildkatt (Felis silvestris) 3

Vildkatt/lodjur 1

Lodjur (Lynx lynx) 3

Mårddjur (Mustelidae) 1 1

Mård (Martes martes) 5 27 3

Utter (Lutra lutra) 4 16 11 3

Grävling (Meles meles) 1 7 3 2

Grävling? 1

Iller (Mustela putorius) 2

Räv (Vulpes vulpes) 1 1

Varg (Canis lupus)

Brunbjörn (Ursus arctos) 1 3 12 2

Liten gnagare (Rodentia) 7 4 1

Vattensork (Arvicola terrestris) 1

Säl (Phocidae) 304 748 2491 5289 93 2 36

Vikare (Phoca hispida) 36 17 1 542 45 136 20

Grönlandssäl (Phoca groenlandica) 38 2 51 71

Gråsäl (Halichoerus grypus) 1

Säl? 4 10

Tumlare (Phocoena phocoena) 18

Människa (Homo sapiens sapiens) ? 1 1 X 2 2

Människa?
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Bränt (B)/obränt (O) material
Lokalens geografiska  
belägenhet/biotop

B/O
I-F
Up

Vad II

O
I-F
Up
Sot

O
I-F
Sö

Kor

O
I-F
Vs

Äs*

B
I-F
Gs

S Mår

B
I-F
Gs
Frä

B
I-Ö
Up

Brä

B
Y-Ö
Up

Pos1

B
Y-Ö
Up

Pos 
skj**

Fisk (Pisces) 597 1473 1348 34 111 52

Gädda (Esox lucius) 19 4 379 987 199 128 19 7

Abborre (Perca fluviatilis) 2 1 1203 8234 486 211 3 4

Gös (Lucioperca lucioperca) 34 9 9

Sik- och laxfiskar  
(Coregonidae/Salmonidae)

55 812

Laxfiskar (Salmonidae) 5 3

Sikfiskar (Coregonidae) 8 35 25

Karpfiskar (Cyprinidae) 13 506 316 64

Braxen (Abramis brama) 2

Björkna (Abramis bjoerkna) 1

Sutare (Tinca tinca) 4

Sarv (Scardinius erythrophthalmus) 2

Färna (Leuciscus cephalus) 4

Id (Leuciscus idus) 12

Mört (Rutilus rutilus) 24 203

Ål (Anguilla anguilla) 8 1

Torsk (Gadus morhua) 8 1 14

Lake (Lota lota) 1 4 16

Sill (Clupea harengus) 466 11 2 1

Hornsimpa (Triglopsis quadricornis) 3

Skrubbskädda (Platichthys flesus) 28 3

Piggvar (Psetta maxima) 12

Fågel (Aves) 28 14 47 13

Andfåglar (Anatinae) 1 13 10

Gräsand (Anas platyrhynchos) 1 1 1 8 2

Knipa (Bucephala clangula) 1 53

Ejder (Somateria mollissima) 5 10

Storskrake (Mergus merganser) 1 2 38

Småskrake (Mergus serrator) 2

Små-/storskrake 2

Svärta (Melanitta fusca) 1

Andfåglar, måsfåglar, doppingar 9

Svanar (Cygnus) 1

Sångsvan (Cygnus cygnus) 3 3

Smålom (Gavia stellata) 1

Skäggdopping/Gråhakedopping 4

Skäggdopping (Podiceps cristatus) 2

Måsfåglar (Larinae) 1

Rovfåglar (Falconiformes) 1

Duvhök (Accipiter gentilis) 1
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Bränt (B)/obränt (O) material
Lokalens geografiska  
belägenhet/biotop

B/O
I-F
Up

Vad II

O
I-F
Up
Sot

O
I-F
Sö

Kor

O
I-F
Vs

Äs*

B
I-F
Gs

S Mår

B
I-F
Gs
Frä

B
I-Ö
Up

Brä

B
Y-Ö
Up

Pos1

B
Y-Ö
Up

Pos 
skj**

Fisk (Pisces) 597 1473 1348 34 111 52

Gädda (Esox lucius) 19 4 379 987 199 128 19 7

Abborre (Perca fluviatilis) 2 1 1203 8234 486 211 3 4

Gös (Lucioperca lucioperca) 34 9 9

Sik- och laxfiskar  
(Coregonidae/Salmonidae)

55 812

Laxfiskar (Salmonidae) 5 3

Sikfiskar (Coregonidae) 8 35 25

Karpfiskar (Cyprinidae) 13 506 316 64

Braxen (Abramis brama) 2

Björkna (Abramis bjoerkna) 1

Sutare (Tinca tinca) 4

Sarv (Scardinius erythrophthalmus) 2

Färna (Leuciscus cephalus) 4

Id (Leuciscus idus) 12

Mört (Rutilus rutilus) 24 203

Ål (Anguilla anguilla) 8 1

Torsk (Gadus morhua) 8 1 14

Lake (Lota lota) 1 4 16

Sill (Clupea harengus) 466 11 2 1

Hornsimpa (Triglopsis quadricornis) 3

Skrubbskädda (Platichthys flesus) 28 3

Piggvar (Psetta maxima) 12

Fågel (Aves) 28 14 47 13

Andfåglar (Anatinae) 1 13 10

Gräsand (Anas platyrhynchos) 1 1 1 8 2

Knipa (Bucephala clangula) 1 53

Ejder (Somateria mollissima) 5 10

Storskrake (Mergus merganser) 1 2 38

Småskrake (Mergus serrator) 2

Små-/storskrake 2

Svärta (Melanitta fusca) 1

Andfåglar, måsfåglar, doppingar 9

Svanar (Cygnus) 1

Sångsvan (Cygnus cygnus) 3 3

Smålom (Gavia stellata) 1

Skäggdopping/Gråhakedopping 4

Skäggdopping (Podiceps cristatus) 2

Måsfåglar (Larinae) 1

Rovfåglar (Falconiformes) 1

Duvhök (Accipiter gentilis) 1

Bränt (B)/obränt (O) material
Lokalens geografiska  
belägenhet/biotop

B/O
I-F
Up

Vad II

O
I-F
Up
Sot

O
I-F
Sö

Kor

O
I-F
Vs

Äs*

B
I-F
Gs

S Mår

B
I-F
Gs
Frä

B
I-Ö
Up

Brä

B
Y-Ö
Up

Pos1

B
Y-Ö
Up

Pos 
skj**

Hönsfåglar (Galliformes) 1

Tjäder (Tetrao urogallus) 2

Orre (Lyrurus tetrix) 1

Morkulla (Scolopax rusticola) 1

Groddjur (Amphibia)

Padda (Bufo bufo) 1 1

Bearbetat ben 23

Oident. ? 591 8 230 ? 34 112 46 412 1 037 294 173

Summa antal fragment 364 986 12 504 11 302 39 337 54 623 1 269 738 284

Benmängd i vikt (kg) 1,3 2 17 12,3 7,3 14,7 0,3 0,1 0,08

X=förekomst av människoben, kursiva siffror=sentida inblandning, * antal fyndenheter, ** preliminär analys, datering till tidig-  
och mellanneolitikum

Figur 4: Artsammansättningen i de mellanneolitiska materialen (antalet fragment). Sorterade efter lokalens topo-
grafiska läge (Lepiksaar 1974; Aaris-Sørensen 1978; Björk 1998 (analys av Olson); Segerberg 1999 (osteologisk analys 
Lepiksaar); Olson 1994, 1995; Storå 2006; Bäckström 2005d, 2006a). 

Figure 4: Composition of species in the Middle Neolithic materials. Sorted after the topographic placement of the 
sites (Lepiksaar 1974; Aaris-Sørensen 1978; Björk 1998 (osteological analysis by Olson); Segerberg 1999 (osteological 
analysis by Lepiksaar); Olson 1994, 1995; Storå 2006; Bäckström 2005d, 2006a). 

tidig vår befinner sig de flesta fiskar på djupet, 
och är därför svårfångade (Jochim 1976:36). Flera 
karpfiskarter ligger dessutom i dvala på botten un-
der vinterperioden, och kan därför helt uteslutas 
som vinterfångster (Muus & Dahlström 1985).

Bland fåglarna är även morkulla en art som tyd-
ligt kan sägas vara en indikator på jakt under våren. 
Det är då, på våren och försommaren, som det s k 
”morkulledraget” sker, då hannarna flyger en myck-
et fast rutt på morgnar och kvällar och därför är lät-
ta att pricka eller fånga (Nya Fågelboken 1974:92; 
KL 5 1980:20f; NE multimedia 1989). I de fall man 
påträffar medullarben i materialen är de klara bevis 
för att de härrör från våren, då de allra flesta fågelar-
ter producerar sina ägg under den perioden. Bland 
benmaterialen som behandlas i artikeln förekom-
mer arten enbart i Korsnäs-materialet.

Sommaren är bevisligen den säsong på året som 
är svårast att ringa in utifrån djurarterna i ett ben-
material, men hittas fågelungar i ett material så 
är dessa självklart bra sommarindikatorer. Några 
fågelungar har dock inte kunnat konstateras i de 

material som behandlas här. Enligt Mannermaa, 
har sjöfåglar fångats under häcknings- och rugg-
ningstiden, d v s främst under vår och sommar, då 
de varit lättast att jaga (2004:72). Många sjö- och 
våtmarksfåglar fäller samtliga vingpennor på en 
gång vid ruggningen. Det innebär att de, innan de 
fått sina nya fjädrar, inte kan flyga, och således är 
lätta byten för människan (Burton 1985:35). 

Igelkott förekommer i endast ett av materialen i 
denna undersökning. Under vinter ligger igelkot-
ten i dvala i ett bo ytligt beläget i markytan i löv- 
eller jordhög, eller i ett skyddat hål under frostni-
vå. Därför har vintern uteslutits som fångstsäsong. 
Under april till juli är kottarnas parningstid – den 
tid på året då man ofta träffar på dem – och därför 
har vår och sommar satts som bästa tider på året 
för fångst (Curry-Lindahl 1988:209f) Anledning-
en till att man jagat igelkott har kanske först och 
främst varit att man ville få tillgång till pälsen och 
taggarna, men även andra orsaker måste beaktas. 
Ben från igelkott har på Gotland påträffats i flera 
mellanneolitiska gravar (se t ex Janzon 1974).
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Tumlaren bör ha jagats främst under den somma-
ren och hösten. I november-januari samlas de i sto-
ra flockar och vandrar ut genom Bälten, och under 
våren, i april-maj återvänder de till Östersjön. Vissa 
individer kan dock övervintra i Östersjön (Aaris-
Sørensen 1978:18; Curry-Lindahl 1988:362f). 

Likaså har grönlandssälen och gråsälen kanske i 
högsta grad jagats i öppet vatten under sommaren 
och hösten. Jakt på grönlandssäl bedrevs under en 
lång period av året, troligen med start under vår-
vintern och fram till sen höst och tidig vinter, vil-
ket storleksjämförelser av ben från Korsnäslokalen 
har visat (Storå 2000). Arten föder sina kutar på 
gränsen till fast is under vintern, i februari-mars 
(Storå 2001a:3). Under neolitikum har arten tro-
ligen etablerat ett yngelområde i Östersjön, och 
åtminstone från Ajvide på Gotland finns ben från 
nyfödda kutar av arten (Storå & Ericson 2004). 
På övriga lokaler i Östersjöområdet som Storå 
undersökt har jakten istället skett under somma-
ren, i samband med att grönlandssälen flyttar mel-
lan födoplatser, alternativt under hösten (Storå 
2000:70f, 2001a:2f., 46f, 2002a:14f, 2002b:26f, 
Storå & Ericson 2004:15ff).

Gråsälen föder också sina kutar och parar sig i 
utkanten av fast is under perioden februari-mars. 
Under modern tid har jakten varit förlagd till denna 

period. Under senvår men framför allt under som-
maren uppehåller sig gråsälen i större flockar i ytter-
skärgården (Almkvist 1977:309ff; KL 17 1980:694). 
Under mellanneolitikum verkar jakten på gråsäl i 
Östersjön framför allt ha pågått under sommar-
halvåret (Storå 2000, 2001a:3, 34, 2002a, 2002b; 
Storå & Ericson 2004). I de mellansvenska mate-
rialen från tidig- och mellanneolitikum förekom-
mer emellertid enbart ett fåtal fragment av gråsäl.

I den mån det fanns tamsvin på lokalerna kunde 
de slaktas året runt, men det är skäl att beakta att 
direkta belägg för förekomsten av tamsvin inte 
finns (se t ex Jonsson 1986). Nyligen utförda iso-
topstudier av svinben från Korsnäs indikerar att 
det då är fråga om vildsvin (Fornander 2006:36) 
vilket eventuellt även måste beaktas för tidigneo-
litikum. Man kan anta att vildsvinet kan ha ja-
gats året runt, men om jakten inriktades på den 
säsong när djuren var som fetast bör den ha skett 
under sensommaren eller tidig höst. Under me-
solitikum i södra Sverige inföll, enligt Magnell, 
den huvudsakliga jaktsäsongen under sommar-
halvåret (maj-november) (Magnell 2005:76ff). 
Rådjuren samlas i större flockar på gemensamma 
betesmarker under vintern. Under resten av året 
är de i huvudsak solitära. Parningstiden infaller i 
juli-augusti – under sommaren, och 1-3 kid föds 

Figur 5: Tafonomiska processer som påverkar ett benmaterial. 

Figuer 5: Taphonomic processes affecting a bone sample.

• biologiska val (behov av föda, kläder, bränsle, byggnadsmaterial m.m.)

• kulturella/sociala val 
Styrs av ex.:

Påverkan från djurs aktiviteter
- mekanisk vittring
- asätare

Mänsklig påverkan
- mekanisk vittring
- osteologisk metodik
- arkeologisk undersökningsmetodik
- val av djurarter:

Påverkan från naturen
- kemisk vittring
(väder och vind, sediment) 
- rötter, insekter, svampar, larver

Tafonomi = alla processer som påverkar en djurkropp efter döden tills den hamnar i jorden och fossiliseras

1. synen på olika djurarter (ex. tabubelagda djur (de djur som 
vi inte hittar i materialen?), statusdjur, rituella djur)
2. platsens status/funktion (ex. jaktstation, samlingsplats (för 
ceremonier o.d.), mer eller mindre permanent boplats)
3. djurhanteringen (kötthantering inkl. slaktstrategier, tillag-
ningssätt, konservering; avfallshantering)
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under maj (Curry-Lindahl 1988:349ff). I modern 
tid infaller jakten på råbockar under sommaren, 
medan jakten på get och kid försigår under hösten 
och delvis under vintern. Vid jakten har både skinn 
och kött varit eftertraktade (Blüchel 2006:443). 

Sannolikt har den bästa tiden för jakt på bäver 
och grävling infallit under hösten, även om som-
maren har noterats som en trolig tidpunkt. Jakt 
på grävling under modern tid har ofta skett un-
der hösten, då köttet från ungdjuren har varit ef-
tertraktat. Ungarna föds i grytet under februari-
mars, och lämnar sedan boet under hösten. En del 
författare, exempelvis Aaris-Sørensen (1978), har 
förlagt jakten av grävling och bäver till vintern. 
Han har då tänkt sig att jakten främst skett för åt-
komst av pälsen/skinnet. Men grävlingen kan vara 
svår att jaga under vinter och vår, då den mestadels 
uppehåller sig i grytet. Under april-juni sker par-
ningen, vilken ibland kan följas av ytterligare en 
parning under hösten (Curry-Lindahl 1988:312ff; 
NE multimedia 1989; Segerberg 1999:183). 

Under vintern uppehåller sig bävern i sina hyd-
dor under istäckta älvar och sjöar och kan vara 
svåra att hitta. Under sommaren är den däremot 
mer rörlig, och rör sig inom ca 400 m radie från 
hyddan. Bävern når sin högsta vikt under senhös-
ten, strax innan de återvänder till hyddan (Jochim 
1976:35f). Förutom köttet har även bäverskinn 
och bävergäll varit eftertraktade delar av djuret 
(NE multimedia 1989).

Två andra arter i materialet som också indikerar 
höst är ål och björn. Ålen är en s k vandringsfisk, 
som gör mycket långa vandringar under hösten, i 
september-november, när den efter 4-10 år som 
s k blankål drar sig ut i Atlanten för att söka sig 
till Sargassohavet för parning. Just vid denna tid 
bildar ålen stora stim och jagas nattetid då vand-
ringen sker (se t ex Nilsson 1977:339f; Westerberg 
1977:343ff; Muus & Dahlström 1990). Ålen växer 
antingen upp i brackvatten, eller i sötvatten. Den 
s k gulålen, den ej könsmogna ålen, kan sannolikt 
ha fiskats när som helst under året (Muus & Dahl-
ström 1990:148f). Björn har varit mest fördelaktig 
att jaga under hösten innan eller när de precis gått 
i ide på senhösten – detta är också den period då 
de är som fetast (Jochim 1976:20; KL 1 1980:666). 
Under senhöst, vinter och vår, d v s oktober-no-

vember t o m. mars, ligger björnen i ide, då den 
också föder sina ungar. Först i maj lämnar de idet, 
då parningen sker (Curry-Lindahl 1988:324ff).

Under höst och vinter, i samband med lekperio-
derna, har sik fiskats (Muus & Dahlström 1990).

Bästa perioder för fiske av sill/strömming har 
kanske infallit under både våren och hösten, i sam-
band med leken på grundare vatten. Vintertid be-
finner sig stimmen på djupare vatten (Aaris-Søren-
sen 1978:21; KL 4 1980:304; Muus & Dahlström 
1985). Aaris-Sørensen förlägger däremot bästa tid 
för fiske till sommaren, då möjligheten till stora 
sillfångster är större (1978:21). Stora mängder ben 
av strömming har tillvaratagits i Korsnäs.

Förutom att flera fågelarter kan ha jagats under 
häcknings- och ruggningsperioden under somma-
ren, som tidigare nämnts, kan man också konsta-
tera att de flesta flyttande s k sjöfåglar (d v s fåglar 
som lever i eller i närheten av vatten, ex. andfåg-
lar, gäss, svanar, alkor, lommar, skarvar, dopping-
ar och sumphöns) (NE multimedia 1989; Jan-
Henrik Fallgren muntligen) sannolikt också har 
jagats både vid ankomsten på våren och vid flytt-
ningen under hösten (Curry-Lindahl 1975:166ff). 
Flera av dessa arter samlar sig nämligen i stora 
flockar vid lämpliga platser vid kusterna och vid 
våtmarker i inlandet för att rasta och äta upp sig 
inför flyttningen. Vid dessa platser har möjlighe-
ten till jakt och fångst av fåglar varit mycket stora. 
På höstarna då individantalet varit som störst har 
de många oerfarna ungfåglarna utgjort de lät-
taste bytena (Jan-Henrik Fallgren muntligen). 
Man kan räkna med att andfåglar i regel inte har 
kunnat vistas inom området under vintern när 
vattendragen var frusna. Isförhållandena var san-
nolikt svårare under mellanneolitikum än under 
tidigneolitikum (Lepiksaar 1986).

Beträffande älgen kan det konstateras att jakten 
i ett historiskt perspektiv har skett både på våren 
och på hösten. På våren, då djurets framkomlighet 
var begränsad på grund av snön, skedde älgjak-
ten på skidor. Fångstgropar vid älgjakt användes 
främst under hösten, vilka placerades i anslutning 
till vattendrag och andra naturformationer (KL 
20 1980:518f). Jakten med fångstgropar samman-
faller med de säsongsvandringar som företas av 
älgen i vissa områden. Under senhösten drar den 
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VI VI VI/VÅ VÅ VÅ SO SO SO HÖ HÖ HÖ/VI VI

Djurarter förekommande  
i TN/MN material

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Nötboskap (Bos taurus) x x x x x x x x x x x x

Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) x x x x x x x x x x x x

Tamsvin (Sus domesticus) x x x x x x x x x x x x

Vildsvin (Sus scrofa) x x x x x x x x x x x x

Älg (Alces alces) x x, H H H H H x, H x, H H H

Kronhjort (Cervus elaphus) H x x H H H H x, H x, H H H

Rådjur (Capreolus capreolus) x H H H H x, H x, H x x x

Ekorre (Sciurus vulgaris) x x x

Skogshare(Lepus timidus) x x x

Bäver (Castor fiber) x x x x x x

Vildkatt (Felis silvestris) x x x

Lodjur (Lynx lynx) x x x

Mård (Martes martes) x x x

Utter (Lutra lutra) x x x

Grävling (Meles meles) x x x x x x

Iller (Mustela putorius) x x x

Räv (Vulpes vulpes) x x x

Varg (Canis lupus) x x x x x x x x x x x x

Björn (Ursus arctos) x x x

Igelkott (Erinaceus europaeus) x x x x

Vikare(Phoca hispida)* x x x x x

Grönlandssäl (Phoca groenlandica)* x g g x x x x x x

Gråsäl (Halichoerus grypus)* x x x x x x x

Tumlare (Phocoena phocoena) x x x x x x

FISK (Pisces)

Gädda (Esox lucius) x x x

Abborre (Perca fluviatilis) x

Gös (Lucioperca lucioperca) x x x

Sikfiskar (Coregonidae) x x x x x x

Karpfiskar (Cyprinidae)** x x x x x

Ål (Anguilla anguilla) x x x

Torsk (Gadus morhua) x x

Lake (Lota lota) x x x

Sill (Clupea harengus) x x x x

Hornsimpa (Triglopsis quadricornis) x x x

Skrubbskädda (Platichthys flesus) x x x x x x

Piggvar (Psetta maxima) x x x x x

FÅGEL (Aves)

Andfåglar (Anatinae)*** x x, Ä x, Ä, F Ä, F F F x x

Gräsand (Anas platyrhynchos) x x x x x x x x x x x

Sångsvan (Cygnus cygnus) x x Ä F F F x x

Smålom (Gavia stellata) x x x, Ä Ä, F F F x x
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VI VI VI/VÅ VÅ VÅ SO SO SO HÖ HÖ HÖ/VI VI

Djurarter förekommande  
i TN/MN material

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Skäggdopping (Podiceps cristatus) x x Ä Ä, F F F x x

Storskarv (Phalacrocorax carbo) x Ä Ä, F F F F x x

Duvhök (Accipiter gentilis) x x x x x x x x x x x

Havsörn (Haliaeetus albicilla) x x x x x x x x x x x x

Berguv (Bubo bubo) x x x x x x x x x x x x

Tjäder (Tetrao urogallus) x x x x x

Orre (Lyrurus tetrix) x x x x

Morkulla (Scolopax rusticola) x x

Förekomst av medullarben x x x

Sädeslag x x x x x x x x x x x x

Insamling bär x x x x x x x x x x x x

Insamling barr, kåda, lavar x x x x x x x x x x x x

Insamling humlekottar x

Insamling sav x x

Insamling växter (gröna växtdelar) x x x x x x x

Insamling växter (blommor, frön) x x x x x

Insamling växter (rötter) x x x x

Insamling svamp x x x x x x

Insamling frukter x x

Insamling nötter x x

Ä=ägg 
F=fågelungar 
H=hornbärande tjurar 
x=föreslagen tidpunkt för jakt, slakt, insamling
Fetstil=mest trolig tidpunkt för jakt, slakt, insamling

Tamdjur 

Flyttfåglar 

Växter, nötter, bär, frukter o.d. 

*x= angiven jaktperiod under modern tid, fetstil =jaktperiod enligt Storå (2000, 2001a:3, 34, 2002a, 2002b, 2006, 
appendix VI), 

g=jaktperiod på Gotland under mellanneolitikum A (Storå 2002b:26f, 2006, appendix VI:15ff.I)

**Braxen (Abramis brama), Björkna (Abramis bjoerkna), Sutare (Tinca tinca), Sarv (Scardinius erythrophthalmus) 
Färna (Leuciscus cephalus), Id (Leuciscus idus), Mört (Rutilus rutilus)     
***Knipa (Bucephala clangula), Ejder (Somateria mollissima), Storskrake (Mergus merganser), Småskrake (Mergus 
serrator) Svärta (Melanitta fusca)        

Tabellen ovan är en sammanställning ur flera källor: Fågel (Heinzel, Fitter & Parslow 1972; Nya fågelboken 1974; Curry-
Lindahl 1975; KHL band 5 1980:20 ”Fuglefangst”; Peterson, Mountfort & Hollom 1985; NE Multimedia 1989 diverse 
uppslagsord; Mullarney, Svensson & Zetterström 1999, Mannermaa 2004), Fisk (Muus & Dahlström 1985, 1990), Dägg-
djur (Lepiksaar 1974; Jochim 1976; Almkvist 1977; Welinder 1978; KHL 1980; Curry-Lindahl 1988, NE Multimedia 
1989 diverse uppslagsord, Segerberg 1999; Storå 2001a), Växter, bär, nötter, frukter, svamp (Blekastad 1982; Nylén 1983) 
      

Figur 6: Förslag på tidpunkter för jakt, slakt, insamling och skörd. Listade djurarter nedan förekommer i de tidig- 
och mellanneolitiska material som behandlas i artikeln. 

Figure 6: Suggested times for hunting, slaughter, gathering and harvesting. The listed species below occur in the 
Early and Middle Neolithic materials treated in the article.
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songsindikatorer har omtalats tidigare men man 
kan upprepa att förekomsten av arterna inte nöd-
vändigtvis ska tolkas som belägg för en året runt-
tillvaro på samma plats. Trössla, liksom Vadbron 
II (se nedan), verkar inte ha varit några långvarigt 
bebodda lokaler (året runt?) om man ser till res-
ten av faunan. 

I detta sammanhang kan en jämförelse mel-
lan boplatsmaterial från järnålder, som består av 
resterna efter permanenta bosättningar med en 
ekonomi främst inriktad på boskapsskötsel till-
sammans med små permanent brukade åkrar, och 
de tidig- och mellanneolitiska materialen med in-
dikationer på boskapsskötsel vara intressant. Att 
åkerbruket och boskapsskötseln inte var av samma 
dignitet under neolitikum som under brons- och 
järnålder kanske inte behöver diskuteras, men jag 
vill i alla fall förtydliga skillnaderna, eftersom de 
är väsentliga i diskussionen om året runt-bosätt-
ningar kontra mer kortvariga bosättningar.

Om man tittar på fördelningen av arter i järn-
åldersmaterialen (Vaxmyra, Stora Lötgården och 
Danmarks by) så innehåller de mellan 60-75 % tam-
djursarter, d v s nötboskap, får och/eller get, tam-
svin samt häst. Övriga 25-40 % består uteslutande 
av landlevande däggdjursarter, varav de flesta med 
största sannolikhet likväl härrör från tamdjursarter, 
trots vissa frågetecken och oidentifierat material. I 
dessa material finns inga konstaterade vilda dägg-
djursarter, och inget benavfall från fisk eller fågel 
(Bäckström 2002, 2005b, c). Här finns således en 
markant skillnad gentemot stenåldersmaterialen, 
där tamdjuren endast omfattar mellan 0-9 % av de 
tidigneolitiska respektive 0-39 % av de mellanneo-
litiska materialen. Ben från svin har inte räknats in 
i beräkningen ovan, p g a de svårigheter som finns 
med att skilja vilda från tama svin. Till skillnad från 
järnåldersmaterialen innehåller stenåldersmateria-
len alltid en mycket högre andel vilda däggdjursar-
ter, fågel samt fisk. Hur man än ser på boskapssköt-
selns ekonomiska betydelse under neolitikum kan 
man utifrån detta utan vidare konstatera att den har 
varit både av en helt annan karaktär och av en helt 
annan omfattning än under järnåldern.

Tamdjur förekommer även på den tidigneo-
litiska lokalen Anneberg, men platsen domine-
ras i högsta grad av fisk. Denna stora dominans 

sig längre söderut eller till lägre trakter, och om 
våren drar den åter norrut eller högre upp. Jakten 
under hösten sammanfaller också med parnings-
tiden, som äger rum under september-oktober. 
De största ansamlingarna av älg bildas under 
senvintern och under parningen. På våren, van-
ligen i maj, föds 1-2 kalvar. Däremellan – under 
sommaren – uppehåller sig älgen gärna nära kärr 
och sjöar. Vid midsommar är älgstammen som 
mest spridd och rörligheten är som störst (Jochim 
1976:36; Curry-Lindahl 1988:351ff). 

Säsongsbedömning av loka
lerna – fauna och topografi
I tabellen nedan (fig. 7) har en bedömning av lo-
kalernas säsong gjorts i enlighet med de tidpunk-
ter för jakt av olika arter som föreslogs i figur 6. I 
första hand har den dominerande arten i respek-
tive material fått ange säsong. Om föreslagna jakt-
säsonger för andra arter i materialet faller utanför 
denna, som man skulle kunna benämna minsta 
längd på säsong, har säsongen förlängts något. Ex-
empelvis har fynd av lake, som är en bra vinterin-
dikator, breddat säsongen i de fall den dominanta 
arten inte täcker in denna del av året. I ett fåtal fall 
har bedömningen av bosättningens omfattning 
också kunnat kompletteras med åldersbedöm-
ningar av tänder och benslag.

Dominanta arter 

På de tidigneolitiska inlandslokalerna Kallmos-
sen och Skumparberget dominerar tamdjuren, 
nötboskap och får och/eller get. Möjligen finns 
även denna dominans i materialet från Skogsmos-
sen, där benfragment bedömda som hörande till 
gruppen slidhornsdjur/hjortdjur mycket väl kan 
innehålla tamboskap. Annars är svin den vanligast 
förekommande arten i detta material, men det är 
osäkert om dessa ska tolkas som tam- eller vild-
svin.Ytterligare ett av de tidigneolitiska materia-
len som domineras av tamdjur är Trössla. Det är 
något förvånande, eftersom lokalen var belägen på 
en ö i ytterskärgården under gällande tidsperiod. 

Problematiken kring tamdjurens värde som sä-
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kan möjligen bero på att materialet, som tidigare 
nämndes, har kvantifierats genom fyndenheter is-
tället för genom antalet fragment (se ovan kapitlet 
”Materialet”). Materialet från Anneberg innehål-
ler även större benmängder av säl. 

Fågelbacken-lokalen, som under tidigneolitikum 
var belägen på en ö i innerskärgården, skiljer ut sig 
i förhållande till de övriga materialen i denna stu-
die genom den markanta dominansen av männis-
koben (se fig. 4). De djurben som påträffats domi-
neras av fisk och brända och obrända tandfragment 
av slidhornsdjur/hjortdjur, d v s nötboskap, får/get 
eller älg, kronhjort eller rådjur. Säsongsindikatio-
nerna antyder här en lång bosättningssäsong.

På övriga tidigneolitiska lokaler i inner- el-
ler ytterskärgården är, liksom i de flesta mellan-
neolitiska material, de vanligast förekommande 
arterna fisk och säl. På innerskärgårdslokalerna 
Barksta och Högmossen dominerar säl, på loka-
lerna Bålmyren, Postboda skjutbana och Postboda 
2, belägna på öar i ytterskärgården, dominerar fisk 
respektive fisk och säl i sistnämnda material.

Bland de mellanneolitiska materialen finns två 
som skiljer ut sig från de andra ifråga om artdo-
minans. Det ena är Postboda 1, som sammanfaller 
kronologiskt med den närliggande lokalen Post-
boda 2:s yngre fas, där benmaterialet domineras 
av landlevande större däggdjur (i detta fall älg). 
Det andra är Vadbron II, där tamboskap domine-
rar i hög grad (främst får och/eller get). I övriga 
mellanneolitiska material finns en dominans av säl 
i Brännpussen, Sotmyra, och i Fräkenrönningen, 
och av fisk i Äs och Korsnäs, samt en jämn fördel-
ning av fisk och säl i Södra Mårtsbo.

Ser man till artfördelningen bör några lokaler 
kunna uppfattas som långvariga och troligen be-
bodda året runt. Men endast en av lokalerna, An-
neberg, kan, enligt tabellen ovan (fig. 7), påvisas 
ha haft en bosättning året runt. På Korsnäs och 
Äs-boplatserna blir den minsta längden på säsong 
10 månader och i Fräkenrönningen, Södra Mårts-
bo, Högmossen och Fågelbacken 9 månader. Res-
terande 12 lokalers aktiviteter sträcker sig mellan 3 
och 6 månader. Om man räknar ut en genomsnitt-
lig ”bosättningslängd” för lokalerna, förefaller de 
tidigneolitiska boplatserna varit bebodda 6 måna-
der och de mellanneolitiska 7 månader. 

Utifrån den eller de dominerande arten/arterna på 
varje lokal kan dessa något förenklat delas in i fem 
olika kategorier av primärt jaktbyte: lokaler med 
tamdjur, fisk, vikare, vikare och grönlandssäl samt 
älg, vilket i sin tur ger följande säsonger: vår, vår, 
vår/sommar och höst, tamdjurslokalerna undan-
tagna (fig. 8). 

Topografiska skillnader 

Man kan notera att det finns en ganska tydlig 
koppling mellan däggdjursfaunans komposition 
på de mellan- och senneolitiska boplatserna och 
topografin. På inlandsboplatser och platser loka-
liserade till innerskärgården, exempelvis Korsnäs 
och Äs, förekommer fler ben från landlevande 
däggdjur än på boplatser i ytterskärgården och på 
öar (jfr Storå 2001a:4). Samma mönster kan man 
även se på de tidigneolitiska lokalerna (se nedan). 
Om man ska generalisera är det t ex enbart ben-
materialen från tidig- och mellanneolitiska lokaler 
på fastlandet i innerskärgården och längre in i in-
landet som innehåller ben av svin! Även tambo-
skap – nötboskap och får/get – förekommer näs-
tan enbart på fastlandslokalerna.

De tidigneolitiska inlandsboplatserna skiljer 
ut sig från övriga lokaler genom förekomsten 
och dominansen av tamdjur (nötboskap och får 
och/eller get) och vild- eller tamsvin. Här finns 
också på ett flertal lokaler rester efter sädesslag 
(fig. 9). Generellt sett så är artvariationen liten 
på inlandsboplatserna, exempelvis saknas ben 
från bäver, grävling och skogsfågel, och inga sä-
kerställda rester från storvilt (d v s älg, kronhjort, 
ren, men även rådjur) har kunnat konstateras i 
materialen. Även hund- och människoben saknas 
på dessa platser. Resterna efter fisk, fågel, säl och 
pälsvilt är ävenledes fåtaliga.

Arterna i benmaterialen från lokaler i inner-
skärgården speglar i stort den mellanställning 
som denna biotop har mellan inland (skog) och 
ytterskärgård. Detta verkar också vara den bästa 
biotopen ur ett födomässigt perspektiv, där man 
kunnat försörja sig under större delen av året (se 
även Welinder 1976, 1978). Framför allt verkar 
detta topografiska läge ha setts som mest fördelak-
tigt under mellanneolitikum.
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Jakten på säl och fisket förefaller ha haft störst 
betydelse för försörjningen både under tidig- och 
mellanneolitikum på dessa lokaler, men benmate-
rialen innehåller även flera skogslevande arter och 
ibland även tamdjur (fig. 10). Här förekommer 
också ben av hund och människa. Denna kombina-
tion är framför allt mycket vanligt förekommande 
på de mellanneolitiska lokalerna (på 5 av 7 mellan-
neolitiska lokaler finns hund och människa). Un-
der mellanneolitikum förefaller också bäver och 
storvilt (framför allt älg) vara mer betydelsefulla 
byten än de var under tidigneolitikum. Möjligen 
ökar även fågeljakten något under denna period. 

I ytterskärgården är det tydligt att fisket och säljakten 
var de viktigaste näringarna både under tidig- och 
mellanneolitikum (se undantag ovan) (fig. 11). 

Andra mönster
Förutom de indikationer till en bosättnings längd 
som djurarterna i sig visar, kan möjligen ytterli-
gare variabler, exempelvis benmängd, antal arter 
och anatomisk representation i köttrika och kött-
fattiga regioner av skelettet bidra med ytterligare 
ledtrådar om skillnader och likheter mellan loka-
lerna. Resonemangen bygger på enkla antaganden 

Figur 7: Bedömning av säsongsanvändning av diskuterade tidig- och mellanneolitiska lokaler utifrån arternas 
etologi, etnografi samt i förekommande fall osteologisk metodik. 

Figure 7: Estimation of seasonal use of the Early and Middle Neolithic sites discussed, from the ethology of species, 
ethnography and in some cases osteological method.

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal 

VI VI VI/VÅ VÅ VÅ SO SO SO HÖ HÖ HÖ/VI VI

Kallmossen 5

Skogsmossen 6

Skumparberget* 6

Anneberg 12

Högmossen 9

Barksta 4

Fågelbacken 9

Bålmyren 3

Trössla N 3

Postboda 2 6

Postboda skjutbana 3

Vadbron II** 6

Sotmyra*** 4

Korsnäs 10

Äs 10

Fräkenrönningen 9

S Mårtsbo 9

Brännpussen 5

Postboda 1**** 6

* Skumparberget, får/get tibia omkr. 1 1/2 år, nöt PH I omkr. 1 1/2 år, beräknad födelse i mars
** Vadbron II, inkl. sik, karpfisk (Ericsons analys 1988, ej medtagna i artlistan fig. 4)
*** Sotmyra, inkl. sik, karpfisk (Ericsons analys 1988, ej medtagna i artlistan fig. 4)
**** Postboda 1, älg åldersbedömd utifrån tänder, födelse i maj
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om att de permanenta lokalerna borde uppvisa en 
större mängd fynd och samtidigt en större varia-
tion. Figur 12-16 sammanfattar dessa data. 

Eftersom statistiska beräkningar genom odds-
kvoter (OR=odds ratio, se exempelvis Gardner & 
Altman 1989:50ff; Ribe 1999) visar att bränningen 
i högre eller mindre grad påverkar samtliga variab-
ler ovan, har bränt respektive obränt material i ta-
bellen nedan hanterats var för sig i förhoppningen 
att de ska ge en mer rättvisande bild av lokalernas 
bosättningslängd (fig. 12). I tabellen har medel-
värdet för respektive variabel uppdelad i bränt och 
obränt material använts som ett riktvärde för att 
ordna materialet i lokaler med ”rikare” respektive 
”fattigare” ”bosättningar”.

Tanken att det på en plats ackumuleras avfall 
som står i proportion till aktivitetens/bosätt-
ningens längd är inte ny, men däremot kan en 
hel del kritik anföras mot de variabler som jag 
här valt att undersöka. Istället för att undersöka 
benmängden borde kanske en uträkning av ben-
tätheten/lokal ge en mer rättvisande bild av ak-
tiviteternas intensitet, men tidsbrist och svårig-
heter med att utläsa i undersökningsrapporterna 
extensivt och intensivt grävda ytor har omöjlig-
gjort denna beräkning i denna artikel. 

Oddskvoterna visar hur stark risken är för att nå-
got beror på något annat (Ribe 1999:14). I tabellen 
nedan (fig. 13) är samtliga variabler uppställda så 
att de visar en överrisk. Oddskvoten bör överstiga 
värdet 1. Man kan notera att konfidensintervallen 
inte är statistiskt signifikanta, förutom i två fall. 
Något som påverkar detta är att säkerheten är satt 
till 90 %, vilket kanske får ses som något för högt i 
detta sammanhang. Dessutom är intervallen vida, 
vilket kommer av att underlaget, 19 lokaler, är för 
litet. I tabellen nedan finns även mycket intressan-
ta oddskvoter för förekomst av ben från speciellt 
hund, men även från människa, på tidig- respek-
tive mellanneolitiska lokaler, men detta kommer 
inte att diskuteras vidare i denna artikel.

Tabellen visar att de brända materialen (14 lo-
kaler) är mer fragmenterade, har en lägre vikt och 
uppvisar en mindre artvariation än de obrända 
(5 lokaler). Möjligen är det även så att de brända 
materialen representerar ett färre antal ”bosatta” 
månader (se även fig. 17), men oddskvoten är 

mycket låg (OR=1,1). Eftersom de tidigneolitiska 
benmaterialen (11 lokaler) i huvudsak är brända 
(OR=10), blir konsekvensen att dessa lokaler kan 
uppvisa kortare bosättningssäsonger jämfört med 
de mellanneolitiska (8 lokaler). Detta skulle isåfall 
gå stick i stäv med uppfattningen inom stenålders-
forskningen, där de tidigneolitiska boplatserna 
med benfynd från tamboskap och sädeskorn, i re-
gel betraktas som mer permanenta bosättningar 
än de mellanneolitiska. Men det är också viktigt 
att uppmärksamma att även oddskvoten för va-
riabeln tamdjur i materialen (1,4, vilken avrundat 
ger kvoten 1) är alltför låg för att statistiskt visa 
en dominans av tamboskap på de tidigneolitiska 
lokalerna. Så om benfynd av tamboskap kunde 
sägas vara ett övertygande argument för mer per-
manenta bosättningar så vore det bra, men så är ju 
inte fallet: Boskapsskötsel och åkerbruk är ingen 
indikation i sig på en permanent bosättning. Jord-
bruk kan föregå sedentism och det finns exempel 
på att jordbrukande samhällen som till 100 % liv-
när sig på jordbruksprodukter byter boplatser året 
runt (se Kelly 1992; Lidén 1995:14).

Om vi delar in de undersökta lokalerna i ”rika” 
och ”fattiga” boplatser och antar att benmängder 
och antal arter berättar något om bosättningens 
längd, så blir resultatet att 11 lokaler (Kallmos-
sen, Skogsmossen, Barksta, Bålmyren. Trössla, 
Postboda 2, Postboda skjutbanan, Brännpussen, 
Postboda 1, Vabron II, Sotmyra) förefaller ha varit 
kortvariga, medan fem varit mer långvariga bo-
sättningar (Anneberg, Högmossen, Fågelbacken, 
Södra Mårtsbo, Fräkenrönningen). Materialen 
från Skumparberget, Korsnäs och Äs hamnar i en 
mellanställning. 

Köttfattiga och köttrika delar

Kan benslagsfördelningen säga något om bosätt-
ningens funktion och utifrån detta något om bo-
sättningens längd? På en permanent boplats bör 
aktiviteter som slakt och konsumtion i stor ut-
sträckning ha skett på platsen, vilket då borde av-
speglas i benavfallet genom att samtliga delar av 
djurskeletten finns representerade, d v s ca 60 % 
köttfattiga ben (kranium, horn, tänder, ben från 
hand/fot, svanskotor) och ca 40 % köttrika ske-
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lettdelar (kotor, revben, skulderblad, höftben, 
långa rörben) (se Sigvallius 1988). Eventuellt 
kan man även tänka sig en viss övervikt av kött-
rika benslag – kött transporterat till boplatsen 
från andra platser, jaktstationer.

Mat- och konsumtionsavfall dominerar bland 
däggdjursbenen på lokalerna Trössla, Bålmyren 
och Skogsmossen (fig. 14-15). Denna dominans 
på lokalerna Trössla och Bålmyren kan sannolikt 
tolkas som en tillförsel av kött – medhavd mat-
säck – i samband med att jaktexpeditioner till 
platserna har skett. Anledningen till att benav-
fallet på dessa två lokaler har tolkats på detta sätt 
beror framför allt på den i övrigt ringa mängden 
ben och fåtalet arter i bägge materialen, samt 
i Bålmyrens fall kombinerat med en markant 

dominans av fiskben. Den övervikt som finns i 
Skogsmossen tolkas däremot som resultatet av 
en längre bosättningssäsong, eftersom materialet 
innehåller rester efter tamboskap. 

En relativt jämn anatomisk fördelning kan ses 
i materialen från lokalerna Barksta, Skumparber-
get och Kallmossen, som därmed tolkats som mer 
långvariga bosättningar. På övriga lokaler (Hög-
mossen, Postboda 2 och Fågelbacken) dominerar 
slaktavfallet. Här har antingen en bortförsel, eller 
mer intensiv nedbrytning av de köttrika delarna 
skett alternativt en tillförsel av specifika delar av 
djuren. På de två förstnämnda lokalerna kan över-
skottet bero på platsernas funktion som jaktstatio-
ner för säl respektive fisk och säl, där de köttrika 
delarna sedan transporterats till en mer perma-

Dominant art (beräknat  
utifrån antal fragment)

Årstid Material

Tamdjur (1. nötboskap, 2. får/get) Skumparberget, Glanshammar sn, Nä

Slidhornsdjur/hjortdjur Skogsmossen, Fellingsbro sn, Nä

Tamdjur (1. får/get, 2. nötboskap) Kallmossen, Nora sn, Up

Tamdjur (nötboskap, får/get) Trössla N, Trosa-vagnhärad sn, Sö

Tamdjur (1. får/get, 2. nötboskap) Vadbron II, Skuttunge sn, Up

Vikare Vår Barksta, Kolsva sn, Vs

Vikare Vår Sotmyra, Skuttunge sn, Up

Vikare Vår Brännpussen, Tensta sn, Up

Grönlandssäl och vikaresäl Vår, sommar Högmossen, Tierp sn, Up

Vikare, grönlandssäl Vår, sommar Fräkenrönningen, Valbo sn, Gs

Grönlandssäl, vikare Vår, sommar S Mårtsbo, Valbo sn, Gs

Fisk, spec. abborre, gädda, karp- och sikfiskar Vår, höst-vinter Anneberg, Bälinge sn, Up

Fisk spec. abborre Vår Bålmyren, Vendel sn, Up

Fisk spec. gädda, abborre och säl Vår Postboda 2, Tierp sn, Up

Fisk Vår Postboda skjutbana, Tierp sn, Up

Fisk spec. abborre, gädda och sill Vår, höst Korsnäs, Grödinge sn, Sö

Fisk spec. gädda och karpfiskar Vår Fågelbacken, Hubbo sn, Vs

Fisk spec. abborre, gädda, karpfiskar Vår Äs, Hubbo sn, Vs

Älg Höst Postboda 1, Tierp sn, Up

Figur 8: Förenklad tolkning av säsongsutnyttjande av lokalerna utifrån dominerande art.

Figure 8: Simplified interpretation of seasonal use of the sites, from the dominant species.



177arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Figur 9: Arter som förekommer på de tidigneolitiska 
inlandsboplatserna som omnämns i artikeln: Kallmossen, 
Skogsmossen och Skumparberget.

Figure 9: Species found in the Early Neolithic inland 
settlements mentioned in the article: Kallmossen, Skogs-
mossen and Skumparberget.

Figur 10: Arter som förekommer på de tidig- och mel-
lanneolitiska lokalerna i innerskärgården som omnämns 
i artikeln: Anneberg, Högmossen, Barksta, Fågelbacken, 
Äs, Korsnäs, Fräkenrönningen, Södra Mårtsbo, Sot-
myra, Vadbron II och Brännpussen. 

Figure 10: Species found in the Early and Middle 
Neolithic settlements in the inner archipelago and men-
tioned in the article: Anneberg, Högmossen, Barksta, 
Fågelbacken, Äs, Korsnäs, Fräkenrönningen, Södra 
Mårtsbo, Sotmyra, Vadbron II and Brännpussen. 
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Figur 11: Arter som förekommer på de tidig- och mel-
lanneolitiska lokalerna belägna i en dåtida ytterskärgård 
som omnämns i artikeln: Bålmyren, Trössla norra, Post-
boda 1 och 2 och Postboda skjutbana. 

Figure 11: Species found in the Early and Middle Neo-
lithic sites situated in what was then an outer archipelago, 
mentioned in the article: Bålmyren, Northern Trössla, 
Postboda 1- 2 and Postboda skjutbana. 
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lokaler har tolkats som jaktstationer, där större 
däggdjur har slaktats och styckats upp på plats. 
Köttstycken har sedan transporterats till ett mer 
permanent boställe. 

Utifrån benslagsfördelningen framstår sex lo-
kaler som mer eller mindre permanenta. Dessa är 
Kallmossen, Skogsmossen, Skumparberget, Bark-
sta, Korsnäs och Fräkenrönningen, där den anato-
miska fördelningen är tämligen jämn. 

De statistiska beräkningarna i tabellen ovan 
(fig. 13) av variabeln anatomisk representation 
visar en oddskvot på 1,2, vilken därmed är alltför 
låg för att statistiskt kunna stödja en tolkning att 
de tidigneolitiska materialen i högre grad har en 
relativt jämn anatomisk fördelning eller en över-
vikt av köttrika skelettdelar än de mellanneoli-
tiska, vilket jag ovan föreslagit som ett kriterium 
för längre bosättningar. 

nent bosättning. I Fågelbacken-materialet, som 
till största delen innehåller människoben, finns 
även stora mängder tandfragment från slidhorns- 
eller hjortdjur. Här kan man tänka sig att resterna 
efter tänder har ett samband med platsens rituella 
status. Denna kombination – djurtänder och män-
niskoben – är även vanligt förekommande i ett 
flertal järnåldersmaterial, exempelvis på begrav-
ningsplatsen i den södra delen av Vaxmyra (Raä 
325) i Uppland (Bäckström 2005c; Eklund 2005).

I Södra Mårtsbo och i Äs dominerar köks- och 
måltidsavfallet, medan en jämn fördelning mel-
lan köttrika och köttfattiga ben finns i Fräkenrön-
ningen och i Korsnäs. Dessa lokaler har tolkats 
som mer eller mindre permanenta utifrån den 
anatomiska fördelningen i materialet. På Postboda 
skjutbanan, i Brännpussen och i Postboda 1 finns 
en övervikt av slaktavfall (fig. 14 och 16). Dessa 

Plats Datering Läge Antal  
fragment

Vikt Antal 
djurarter*

Brända material A A B

Kallmossen TN IN 4

Skogsmossen TN IN 8

Skumparberget TN IN X 9

Högmossen TN I-F X X 10

Barksta TN I 4

Fågelbacken** TN I-Ö X X 9

Bålmyren TN Y-Ö 4

Trössla N TN Y-Ö 4

Postboda 2 TN-MN Y-Ö 6

Postboda skjutbana*** TN-MN Y-Ö 3

S Mårtsbo MN I-F X X 9

Fräkenrönningen MN I-F X X 12

Brännpussen MN I-Ö 5

Postboda 1 MN Y-Ö 6

Medelvärde 12 598 2,9 6

Obrända material A A B

Anneberg* TN I-F X X 19

Vadbron II MN I-F 11

Sotmyra MN I-F 10

Korsnäs* MN I-F X 18

Äs* MN I-F X 19

Medelvärde 34 069 10 15

Figure 12: Benmäng-
den kvantifierad i antalet 
fragment och vikt (A) samt 
antalet djurarter/material 
(B). Medelvärdet för de 
olika variablerna har beräk-
nats på brända och obrända 
material var för sig. 

Figure 12: The amount of 
bones quantified in number 
of fragments and weight (A) 
and the number of species/
material (B). The mean 
values for the 

* benfynd av katt är ej inräknat 
(Anneberg), padda (Korsnäs och 
Äs), häst (Äs) 
** materialet domineras av  
människoben
*** preliminär analys
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I figur 17 sammanfattas resultaten av undersök-
ningen av de olika variablerna som diskuterats i 
artikeln. 

Ett stort tack till alla mina medhjälpare: Jan Storå, Jan-
Henrik Fallgren, Jan Apel, Sture och Vivianne Bäck-
ström, Bo Gräslund, Anne Ingvarsson-Sundström, Nik-
las Stenbäck och Lars Sundström.

Figur 13: Oddskvoter 
för de olika variablerna 
indelade i bränt och obränt 
material respektive tidig- 
och mellanneolitiska lokaler. 
K.I.=konfidensintervallet. 
Inom parentes (totala anta-
let material/lokaler).

Figure 13: Odds ratios for 
the different variables sorted 
in burnt and unburnt mate-
rials and Early and Middle 
Neolithic sites respectively. 
K.I.=confidence interval. In 
brackets (the total amount of 
materials/sites).

Variabler Br Obr Sample OR 90 % K.I.

färre djurarter 8 (14) 2 (5) 19 2 0,4-11,4

fler fragment 5 (14) 1 (5) 19 2,2 0,3-17,4

lägre vikt 10 (14) 2 (5) 19 3,8 0,6-22,4

Obr Br Sample OR 90 % K.I.

längre säsong 3 (5) 8 (14) 19 1,1 0,2-6,4

TN MN Sample OR 90 % K.I.

färre djurarter 6 (11) 4 (8) 19 1,2 0,3-5,6

lägre vikt 8 (11) 5 (8) 19 1,6 0,3-8,2

bränt 10 (11) 4 (8) 19 10 1,2-80,1

anatomi* 7 (10) 4 (6) 16 1,2 0,2-7,2

tamdjur 5 (11) 3 (8) 19 1,4 0,3-6,6

MN TN Sample OR 90 % K.I.

färre fragment 6 (8) 7 (11) 19 1,7 0,3-9,3

längre säsong 5 (8) 6 (11) 19 1,4 0,3-6,6

hundar 5 (8) 1 (11) 19 16,7 2,0-136,4

människoben 5 (8) 3 (11) 19 4,4 0,9-22,9

*jämn anatomisk fördelning 
eller dominans av köttrika 
benslag
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Tidigneolitiska material: Köttfattiga ben %*
riktvärde 60

Köttrika ben %*
riktvärde 40

Fördelning Lokalens 
funktion

Kallmossen 60 40 KF+KR B

Skogsmossen 35 65 KR B

Skumparberget 60 40 KF+KR B

Högmossen 30 70 KR+ J

Barksta 58 42 KF+KR B

Fågelbacken 80 20 KF R

Bålmyren 25 75 KR+ J

Trössla n 20 80 KR+ J

Postboda 2 75 25 KF J

Postboda skjutbana** 70 30 KF J

Mellanneolitiska material:

Korsnäs 62 38 KF+KR B

Äs 45 55 KR B

S Mårtsbo 41 59 KR B

Fräkenrönningen 60 40 KF+KR B

Brännpussen 71 29 KF J

Postboda 1 75 25 KF J

Figur 14: Fördelning av köttfattiga och köttrika skelettdelar (C) i materialen och en tolkning av lokalernas 
funktion. Benmaterialen från Anneberg, Vadbron II och Sotmyra finns inte med i tabellen, p.g.a. att uppgifter om 
fördelningen av benslag saknas.

Figure 14: Composition of non-meaty and meaty skeletal parts (C) in the materials and an interpretation of the 
function of the sites. Bone samples from Anneberg, Vadbron II and Sotmyra are missing in the table, because informa-
tion on composition of bone types is missing.

* antalet fragment, ** preliminär analys
       
Lokalens funktion: 

J=jaktstation/slaktplats: Mer eller mindre temporär jaktstation (kan ha använts vid ett, eller ett flertal tillfällen) 

R=rituell/ceremoniell plats: Oönskade delar av större däggdjur slängs (köttfattiga delar), köttrika delar transporteras till mer per-
manent bosättning. 

B=permanent/sedentär bosättning: Benavfallet innehåller en dominans av andra djurarter/andra benslag än på mer ordinära platser? 
• bosättning året-runt på en och samma plats,  
• partiell bosättning på en och samma plats (människorna återvänder med jämna mellanrum till samma boplats), eller  
• bosättning året-runt för delar av befolkningen (Lidén 1995:13) Benavfallet innehåller en relativt jämn fördelning av konsumtions- 
och slaktavfall (ev. övervikt på konsumtionsavfall – transporterat från jaktstationer).
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Figur 15: Procentuell fördelning av köttfattiga och köttrika benslag bland samtliga däggdjursarter i de tidigneoli-
tiska material som omtalas i texten. Vertikal linje vid 60 på värdeaxel y visar den förväntade mängden köttfattiga 
benslag. Beräkningen baseras på samtliga benslagsbestämda däggdjursben i respektive material: Trössla N=30, 
Bålmyren=8, Skogsmossen=999, Barksta=30, Skumparberget=124, Kallmossen=17, Högmossen=61, Postboda 
2=445, Fågelbacken=265 fragment.

Figure 15: Percentage of non-meaty and meaty skeletal parts among all the mammal species in the Early Neolithic 
materials mentioned in the text. Vertical line at 60 on value the y-axis shows the expected amount of non-meaty parts. 
The calculation is based on all mammal bones determined to bone type in the various bone materials: Trössla N=30, 
Bålmyren=8, Skogsmossen=999, Barksta=30, Skumparberget=124, Kallmossen=17, Högmossen=61, Postboda 
2=445, Fågelbacken=265 fragments.
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Figur 16: Procentuell fördelning av köttfattiga och köttrika benslag bland däggdjursbenen i de mellanneolitiska 
material som omtalas i texten. Vertikal linje vid 60 på värdeaxel y visar den förväntade mängden köttfattiga benslag. 
OBS! Materialen från Anneberg, Vadbron II och Sotmyra redovisas inte i diagrammet. Beräkningen baseras på samt-
liga benslagsbestämda däggdjursben i respektive material: Södra Mårtsbo=1760, Äs=1149, Fräkenrönningen=2820, 
Korsnäs=1449, Postboda skjutbana=45, Brännpussen=173, Postboda 1=309 fragment.

Figure 16: Percentage of non-meaty and meaty skeletal parts among all the mammal species in the Middle Neolithic 
materials mentioned in the text. Vertical line at 60 on value axis y shows the expected amount of non-meaty parts. 
Note: The bone materials from Anneberg, Vadbron II and Sotmyra are not shown in the diagram. The calculation is 
based on all mammal bones determined to bone type in the various bone materials: Södra Mårtsbo=1760, Äs=1149, 
Fräkenrönningen=2820, Korsnäs=1449, Postboda skjutbana=45, Brännpussen=173, Postboda 1=309 fragments.
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Lokalisering A A B C C D D* D Årstider Resultat

Kallmossen IN K K K L B dec-april 5 K vinter och vår kort

Skogsmossen IN K K L L B feb-maj, sept-okt 6 L vinter, vår och höst lång

Skumparberget IN L K L L B feb-maj, sept-okt 6 L vinter, vår och höst lång

Anneberg I-F L L L ? ? året-runt 12 L vinter, vår, sommar, höst lång

Högmossen I-F L L L K B feb-okt 9 L vinter, vår, sommar, höst lång

Barksta I K K K L B mars-juni 4 K vår och sommar kort

Fågelbacken I-Ö L L L K R feb-okt 9 L vinter, vår, sommar, höst lång

Bålmyren Y-Ö K K K K J mars-maj 3 K vår kort

Trössla n Y-Ö K K K K J mars-maj 3 K vår kort

Postboda 2 Y-Ö K K K K J feb-juli 6 L vinter, vår och sommar kort

Postboda skjutbana Y-Ö K K K K J mars-maj 3 K vår kort

Vadbron ii I-F K K K ? ? feb-maj, sept-okt 6 K vinter, vår och höst kort

Sotmyra I-F K K K ? ? mars-april, sept-okt 4 K vår och höst kort

Korsnäs I-F K L L L B feb-nov 10 L vinter, vår, sommar, höst lång

Äs I-F K L L L B feb-nov 10 L vinter, vår, sommar, höst lång

S Mårtsbo I-F L L L L B feb-okt 9 L vinter, vår, sommar, höst lång

Fräken rönningen I-F L L L L B feb-okt 9 L vinter, vår, sommar, höst lång

Brännpussen I-Ö K K K K J feb-juni 5 K vinter, vår och sommar kort

Postboda 1 Y-Ö K K K K J mars-maj, sept-nov 6 L vår och höst kort

Figur 17: Sammanfattning av de variabler som använts vid bedömningen av de olika lokalernas aktivitet 
(A-D). A=benmängd, antal fragment och vikt, B=antal arter, C=anatomisk representation bland däggdjursben, 
D=säsongsindikation utifrån djurarterna i respektive material. Medelvärdet för lokaler med obrända ben=8,4 må-
nader, lokaler med brända ben=5,9 månader. Medelvärdet för övriga variabler, se fig. 14. K=kortare bosättningstid, 
L=längre bosättningstid. B=permanent/sedentär bosättning, J=jaktstation, R=rituell plats.

Figure 17: Summary of the variables used in the assessment of the activity of the different sites (A-D). A=amount 
of bones, number of fragments and weight, B=number of species, C=anatomical representation among the mammal 
bones, D=indication of season from the species in the different materials. Mean value for sites with unburnt bones=8,4 
months, sites with burnt bones=5,9 months. Mean value for the other variables, see fig. 14. K=shorter settlement, 
L=longer settlement (duration
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t is beyond question that the composition of 
the bone material, the role of osteology, is and 
has always been important in determining the 

seasonal use of Stone Age settlements. However, 
in this article I want to focus on various aspects 
of source criticism. There are several reasons for 
highlighting these in order to understand the poor 
foundations on which interpretations of Neolithic 
settlements are often based. Also, by visualising 
these problems, I hope to inspire future research 
efforts within the subject. The source critical as-
pects include several of the osteological methods 
that are often used, as well as the ethnographical, 
historical and ethological analogies that are often 
referred to when discussing seasonal migration and 
settlement duration during the late Stone Age.

First and foremost, it is important to be aware 
of the fact that the methods for determining age 
have been developed and applicable for young 
animals, and that they seldom are applicable for 
burnt material. Also, there are no reliable meth-
ods to determine the age of adult individuals, and 
age determination methods for wild species are 
limited. Finally, it is important to remember that 
age determination, in combination with the birth 
time of various species, does not give any exact 
times in a year, only a time interval when the ani-
mals can have been hunted.

One of the problems of using analogies with 
ethology and ethnography is that the hunting 
seasons of historical times do not necessarily cor-
respond to Neolithic hunting patterns. Another 
problem is the selection of game. Since we are 
unable to say why Neolithic Man chose to hunt 
certain species and not others, the economical 
perspective, which automatically is the guiding 
principle in a season analysis, will be even more 
misleading by these analogies. Moreover, it is dif-
ficult to predict to what degree migration patterns 
and propagation have been affected by climate 

change and Man’s influence on the landscape. An-
other fact that cannot be overlooked is that practi-
cally every species represented in a bone material 
could have been hunted at any time of the year.

The main point of departure for the season 
analysis of the settlements has been which sea-
son is indicated by the presence of various spe-
cies. A compilation of suitable times for hunting, 
based on a plethora of sources, forms the basis 
of this assessment. Based on species occurrence 
alone, only one year-round settlement can be 
indicated, the Anneberg settlement in Uppland. 
Also, activities seem to have taken place more or 
less continuously throughout the year at the sites 
Korsnäs in Södermanland, Fräkenrönningen and 
Södra Mårtsbo in Gästrikland, Högmossen in 
Uppland, and also Äs and Fågelbacken in Väst-
manland. At other sites the “settlement length” 
varies between three to six months.

Other variables, such as the amount of bone, the 
number of species, and the distribution of meaty 
and non-meaty parts of the skeleton in the mate-
rial have been analysed to see if these can com-
plement the seasonal assessment of species. How-
ever, statistical computations show that, above 
all, burnt Neolithic material is affected, since this 
constitutes lower weight, more fragments, fewer 
species and possibly shorter settlement seasons as 
well. Therefore, the analysis of the variables was 
conducted separately for burnt and non-burnt 
material in order to minimise sources of error. The 
question is whether the anatomical representation 
of meaty and non-meaty parts in the material is 
affected by the material being burnt or not. Possi-
bly, this variable might prove fruitful in the future. 
Statistical computations show that the material 
used in this article is too small to render statisti-
cally certain assumptions possible.

Taking all investigated variables into account, 
it seems as if Skogsmossen, Skumparberget, An-

Summary

Humans and animals in motion – a critical examination of the prerequisites  
for seasonal assessments of Central Swedish Stone Age bone material



neberg, Högmossen, Korsnäs, Äs, Södra Mårtsbo 
and Fräkenrönningen should be perceived as per-
manent year-round settlements. Also, at Fågel-
backen there are indications of long-terms set-
tlement, or more plausibly a site which has been 
visited on a number of occasions, for funerals 
and rituals connected with these. The other sites 
have been deemed to be hunting stations, utilised 
during shorter periods. I have not included other 
types of archaeological finds in this investigation, 
for example remains of house constructions and 
finds of grain, which should be included in a sea-
sonal assessment of Stone Age sites.  
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nder åren 2003 och 2004 slutundersöktes 
tre områden med mesolitiska lämningar 
längs E4-sträckningen mellan Månkarbo 

och Tierp. Dessa tre platser fördelades i sin tur på 
sex olika lokaler: Postboda 3 i Månkarbo (Darmark 
& Sundström 2005), Skallmyran några kilometer 
längre norrut (Guinard & Vogel 2006a), och Stor-
mossen 1, 4, 5 samt 5:2 söder om Tierps samhälle 
(Guinard & Vogel 2006b). Förutom att dessa plat-
ser och deras fyndmaterial dokumenterats i en rad 
aspekter och på så sätt fyllt på banken av data som 
kommer att kunna nyttjas av framtida forskning, 
har undersökningarna redan nu gett resultat. Ar-
tikeln har för avsikt att lyfta fram några av de nya 
arkeologiska rön som undersökningarna resulte-
rat i, och i någon mån även att diskutera förut-
sättningarna för skapandet av denna nya kunskap 
och konsekvenser som den skulle kunna få för 
framtida undersökningar. I fokus står framför allt 
kvarts, det mest alldagliga massmaterialet. Ytter-
ligare resultat av dessa utgrävningar behandlas i 
andra artiklar i denna volym.

Praktiska och teoretiska  
förutsättningar
Dessa är de första mesolitiska lokaler som under-
sökts i norra Uppland. Landskapet var vid tiden 
för bosättningarna en ytterskärgård någon mil från 
fastlandet. Såväl fyndmaterialet, till allra största 
del bestående av slagen kvarts, som naturmiljön, 

liknar i många avseenden de motsvarande mesoli-
tiska förhållandena i Stockholmsområdet, där ut-
byggandet av infrastrukturen medfört mängder av 
nyupptäckta fyndplatser och undersökta lämning-
ar (se t ex Larsson & Olsson 1997; Lindgren 2004; 
Knutsson m fl 1999). Denna expansion, har från 
och med 1980-talet framtvingat nya arkeologis-
ka förhållningssätt och metoder för att behandla 
just kvartsmaterialen, som är helt dominerande i 
denna del av landet (t ex Callahan 1987; Knutsson 
1988; Callahan m fl 1992; Ahlbeck 1995). E4-un-
dersökningarna kan därför på många sätt relateras 
till de frågeställningar, metoder och den kunskap 
som sedan 20 år utvecklats kring mesolitiskt skär-
gårdsliv och kvartshantering. 

Ett betydelsefullt resultat av dessa tidigare un-
dersökningar, är att vi kan utgå från att männis-
kor varit och verkat på i stort sett alla platser så 
fort landmassan steg upp ur havet. Vi kan troligen 
räkna med att hitta mesolitiska lämningar nästan 
överallt där topografin medger det. Något som 
också visar sig t ex vid inventeringarna efter skogs-
branden i Tyresta, där antalet registrerade lokaler 
ökade med 1600 % (Pettersson & Wikell 2005), 
eller vid de förberedande inventeringarna inför 
E4-projektet, där en hel rad med platser påträf-
fades utöver de som berördes av vägsträckningen 
och därför slutligen kom att undersökas (Björck 
& Guinard 2003). Detta måste förstås som att det 
hela tiden funnits en befolkning som rört sig i om-
rådet och som sannolikt utforskade sin miljö kon-
tinuerligt och hade fullständig kunskap om den.

Pierre Vogel, Societas Archaeologica Upsaliensis

Nya rön kring mesolitikum utifrån E4-undersökningarna i Uppland

Skärgårdsliv  
och vita stenar
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Möjligheter och svårigheter

Ny arkeologisk kunskap skapas sällan enbart ge-
nom att fynd hittas på nya platser, grävs ut och 
dokumenteras. Detta gäller med andra ord sär-
skilt mesolitiska platser som finns i överflöd, och 
i synnerhet dessa mellansvenska som domineras 
av kvarts, vilket för arkeologin fortfarande är ett 
svårbegripligt material. 

Stenåldersundersökningar i östersjölandskapen ger 
naturligtvis information om hur det lokala landska-
pet befolkats och använts från att det steg ur havet. 
En rad omständigheter i mellersta Sverige innebär 
också att möjligheterna att nyttja lämningarna för 
utforskandet av mera generella frågor om stenål-
dern borde vara särskilt goda. Möjligheter som är 
unika även i ett globalt perspektiv. Denna del av 
världen är förmodligen den mest välinventerade 

Figur 1. De mesolitiska lokaler som undersöktes inom E4-projektet. Mörkare partier visar strandlinjen 6500 kal. 
BP (ca 4500 f Kr), och de ljusare partierna vad som var land 6000 kal. BP (ca 4000 f kr). Lokalerna var under meso-
litikum beläggna i den yttre skärgården. Det östliga utlöparna av fastlandet. syns i kartans vänstra kant.  
Figure 1. Excavated Mesolithic sites in the E4 project. Dark ereas show the coastline 6500 cal. BP (c. 4500 BC), 
and lighter areas land above sealevel 6000 cal. BP (c. 4000 BC). In the mesolithic the sites were located in the outer 
archipelago. The eastern offshoot of the mainland can be seen in the left part of the map. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km

Tierps centrum

Postboda 3

Månkarbo

Skallmyran

Stormossen-
lokalerna

Tämnaren



195arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

och undersökta, vilket ger oss ett stort dataunder-
lag som väntar på att utnyttjas. Framför allt innebär 
dock landhöjningen och den ständiga förändringen 
av landskapet, att det här har skapats separerade 
fyndkontexter som inte finns i andra områden, där 
människor kunnat bebo samma platser under långa 
tidsrymder och de materiella spåren har blandats 
av kanske tusentals års mänskliga aktiviteter. Det 
finns därför goda möjligheter att i våra arkeologis-
ka material urskilja små lokaler och korta nedslag, 
och därmed att kunna separera platser i ett mobilt 
samhällssystem. Detta öppnar i sin tur möjligheter 
att undersöka hur nya landskap tas i anspråk, kan-
ske från tidiga små expeditioner till mera omfat-
tande bosättningar, och kanske allra viktigast, att 
undersöka hur upprätthållandet av kultur över tid 
förhåller sig till förändringar i miljön. 

Små och avgränsade kontexter är också värde-
fulla för möjligheten att belysa inomvetenskapliga 
problemområden, i detta fall främst att utveckla de 
analytiska verktygen som krävs för att nå kunskap 
kring användningen av kvarts som redskapsmate-
rial. Förekomsten av mer eller mindre importe-
rade råmaterial, som de flintliknande bergarterna 
tuff, hälleflinta och porfyr, ger också möjligheter 
att studera vissa teknologiska tillvägagångssätt 
med en högre detaljskärpa än i områden med rika 
naturliga flintförekomster, där de enskilda händel-
serna ofelbart drunknar i mängderna material. 

En hämsko för att kunna utnyttja denna antag-
na potential är emellertid en brist på övergripande 
frågor hos mesolitikumforskningen. Längre fram i 
de arkeologiska perioderna ger oss neolitiseringen 
eller andra former av accelererande teknologisk 
och politisk utveckling, naturliga förlopp att un-
dersöka. Under mesolitikum händer till synes 
mycket lite under tusentals år: Vad ska undersö-
kas, varför och var finns den väsentliga fråga som 
arkeologin kan bidra till att besvara? Utan tydliga 
och definierade problem som ska belysas, går det 
självklart heller inte att formulera frågeställningar 
som får konsekvenser för utgrävningsmetoder och 
materialbehandling, och risken är alltid överhäng-
ande att fältarbetet styrs av outtalade konventio-
ner snarare än av kunskapsintressen. 

Traditionellt formuleras arkeologins studieob-
jekt dels inom det kulturhistoriska området, som 

i stort sett går ut på att datera föremålsformer och 
utifrån dessa skapa arkeologiska perioder, regioner 
eller kulturella sammanhang. Dels formuleras det 
ur funktionalistiska perspektiv som till allra största 
del vilar på etnografi och som lever starkt i meso-
litikumforskningen, framför allt genom arvet från 
Lewis Binfords processuella begreppsbildning (t ex 
Binford 1983). Detta sker numera dock inte som en 
verbaliserad metodik sprungen som konsekvens av 
vissa teoretiska utgångspunkter, utan främst trans-
formerade till etnologiska tolkningsmodeller (Vo-
gel, manus). 1980- och 1990-talens postmoderna 
förhållningssätt fick kanske ett starkare genomslag 
i senare historiska perioders arkeologi än för ut-
grävningspraktik och forskning kring mesolitikum, 
där materialen med en sådan utgångspunkt skulle 
avkrävas orimliga tolkningar. Den tendens att på 
nytt vända blicken mot materialet som vi anar i 
dagens arkeologiska praktik, kan förklaras som en 
reaktion mot det sena 1900-talets teorifokusering. 
Men den postmoderna kritiken förde också med 
sig ett friare förhållningssätt till det arkeologiska 
källmaterialet som samtidigt riskerar att ta sig ut-
ryck i en ibland okritisk empirism.

Ett fragmentariskt och jämförelsevis svårbe-
mästrat fyndmaterial bidrar till att göra oss be-
roende av begrepp och tolkningsmodeller som på 
många sätt institutionaliserats genom arkeologins 
historia, och som styr vårt sätt att uppfatta mate-
rialet och de sätt vi närmar oss det. T ex tolkas och 
namnges verktyg av kvarts utifrån en tradition 
som växt fram kring flinta, och ges betydelser som 
vid slitspårsanalyser visar sig vara helt ogrundade. 
Eller så framkallas bilder av historiska och sociala 
system, utifrån begrepp som ursprungligen avsåg 
att undersöka långtidsförändring i ett evolutionärt 
perspektiv, som hände i det ovan nämnda fallet 
med Lewis Binfords arkeologi (Vogel, manus). 

Kategoriseringar av såväl föremål som hela sam-
hällssystem är också exempel på hur arkeologen 
för att kunna verbalisera sina resultat tvingas in i 
en i förväg definierad terminologi, ett slags arkeo-
logiskt språk. Detta språk gör det möjligt att kom-
municera om arkeologi, vilket naturligtvis är det 
viktigaste villkoret. Problemet är dock att vi genom 
att ständigt använda samma ord och förvänta oss 
samma slags frågor, därigenom också reproducerar 
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en tradition som definierar vad stenåldersarkeo-
logi handlar om och som styr vad som alls kan bli 
resultatet av en undersökning. Sådana traditioner, 
tankekollektiv (Fleck 1997), strukturer (Giddens 
1984) eller vilket ord man nu föredrar, är i många 
fall – kanske de flesta – starkare än de data och em-
piriska resultat som borde vara utgångspunkt för 
det arkeologiska arbetet. Tankar, idéer, teorier och 
analogier rotade i vår egen kultur är å andra sidan 
också vår verklighet som vi ovillkorligen måste utgå 
ifrån när vi applicerar betydelser på det arkeologis-
ka materialet, som först då blir till våra data. Vi kan 
aldrig helt frigöra oss från vår egen historia och 
opåverkat låta utgrävningen tala.

En sorts strategi

Det är alltså svårt att frigöra sig från sina fördo-
mar och se vilken information som faktiskt går att 
extrahera från materialet. Vissa skulle säga att det 
är omöjligt. Hur ska vi då gå till väga för att skapa 
”ny” kunskap, i meningen synliggöra tidigare icke 
kända förhållanden? 

En strävan under bearbetningen av de mesoli-
tiska materialen från E4-projektet, var att i största 
möjliga mån utgå från materialet självt. Denna in-
riktning är med ovanstående diskussion i åtanke, 
inte lätt, om ens möjlig. Det vi kan göra är att hela 
tiden förtydliga för oss själva att även vi är inbe-
gripna i en kultur som påverkar våra val, och att 
de färdigdefinierade kategorier som vi ofta är hän-
visade till att använda, inte alltid är meningsfulla 
som vetenskapliga redskap ur den ovan anförda 
teoretiska synvinkeln.

För att åstadkomma kunskap räcker det således 
inte att nöja sig med iakttagelserna, utan dessa 
måste bearbetas analytiskt. Ett viktigt praktiskt 
steg är därför att skapa möjlighet att växla mellan, 
det för arkeologin nödvändigtvis induktiva insam-
landet av material, och olika sätt att formalisera 
tolkningar och att testa iakttagelser på sätt som 
utmanar vår egen tradition. Exempel på tillväga-
gångssätt som använts vid bearbetningen av E4-
materialen är korrespondensanalyser där okända 
sammanhang kan friläggas, slitspårsanalys, geolo-
gisk och annan råmaterialanalys, experiment där 
handlingar och deras materiella resultat kan iakt-

tas samtidigt. Det väsentliga för framställandet av 
kunskap är dock att dessa analyser också tydligt och 
verbaliserat kopplas till specifika problem som de 
ska undersöka. Annars riskerar även analyserna att 
förvandlas till ett hantverk där syftet är oklart. 

Dessa målsättningar är idealscenarier som säl-
lan kan uppfyllas helt. För att ändå kunna sträva 
i rätt riktning är kanske huvudsaken i nuläget att 
göra tillvägagångssätten genomlysliga och öppet 
redovisa förutsättningarna, även om det måste 
erkännas att korrespondensanalyser sällan är en 
genomlyslig form av statistik och att resultatet av 
dem också är en fråga om vid tolkning.

Kvarts som råmaterial: 
Hantering, urval och  
användning 

Det är visserligen möjligt att förutsäga hur kvarts 
på ett generellt plan sönderdelas, med viss variation 
t ex beroende på slagens kraft och riktning. I varje 
enskilt fall är det dock svårt att direkt förutsäga 
vad som kommer att hända när ett kvartsstycke be-
arbetas. Strategin för den som vill använda kvarts 
för redskapstillverkning skiljer sig därför från en 
flintanvändares som genom en steg för steg-teknik, 
kan styra tillverkningen i högre grad och därmed 
uppnå en slutprodukt som liknar det som var pla-
nerat. Kvartssmeden får, något hårddraget, nöja 
sig med att välja ut de lämpliga bitar som uppstår 
vid tillslagningen. För arkeologen betyder detta att 
föremål i flinta och liknande material enklare kan 
indelas i typer och definierade redskap, där stegen 
i tillverkningskedjan kan rekonstrueras och åter-
upprepas. I kvarts kan vi, med några få undantag, 
inte definiera redskap med formmässiga kriterier. 

Kvarts kräver således andra analytiska redskap 
för att kunna användas arkeologiskt.

Frakturanalys bygger på kvartsens materialspeci-
fika sönderfallsmönster vid olika slags tillslagnings-
teknik (Callahan m fl 1992). Sammansättningen 
av fragmenttyper i ett avgränsat fyndmaterial ger 
en teknologisk profil eller frakturbild, som på en 
grov upplösningsnivå återspeglar de urvalsproces-
ser som format sammansättningen. Slitspårsanalys 
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är det i dag enda sättet att undersöka vad som fak-
tiskt varit redskap och vad det använts till. Även 
andra klassifikationer, t ex sammansättningen av 
storlekar i en samling kvartsfynd, kan vara vägar 
till en mer utvecklad förståelse av kvartshantver-
kets kedja av handlingar. 

Med dessa i dagsläget tillgängliga analytiska 
verktyg är det enklare att argumentera för funk-
tionella förklaringar till mönster i materialet, än 
för att kvarts och hanteringen av kvarts skulle ha 
varit styrd av de kulturella aspekter som vi arkeo-
loger gärna vill kunna nå. Frågan är om det alls 
kan förväntas att kultur uttrycktes och reprodu-
cerades i kvartshanteringen, på det sätt som ar-
keologin annars tar till utgångspunkt när typer 
och föremålskategorier identifieras och binds till 
en viss region och tidsperiod. Var det med tanke 
på det oförutsägbara sönderfallet verkligen möj-
ligt att upprätthålla och reproducera idéer om fö-
remålsform i detta råmaterial? Även om vi skulle 
utgå från att det fanns ett starkt normativt förhåll-
ningssätt också till kvarts, är det dock inte säkert 
att detta låg i former, tillverkningssteg eller ens i 
urvalet av avslag, utan kanske i handlingssamman-
hang som vi i dag inte kan definiera arkeologiskt. 
Eller låg den kulturella normen till och med i ett 
medvetet undvikande av normativa former? 

Många grundläggande små bitar måste ännu 
tillfogas den vetenskapliga förståelsen av meso-
litisk kvartsanvändning. Materialen från  E4:an 
erbjuder emellertid möjligheter att närma oss alla 
steg i kvartshantverket: från valet av råmaterial, 
via steg i produktion och urval, till användningen 
av redskap och den slutliga deponeringen. 

Val av råmaterial 

Säkert kände stenålderns kvartssmeder till, ut-
nyttjade och anpassade teknologier och använd-
ning efter råmaterialets egenskaper. Kvarts är 
inte alltid bara kvarts, och vi arkeologer tillägger 
gärna att kvaliteten verkar vara god, ”fantastisk” 
eller ganska erbarmlig. Trots detta har materialets 
egenskaper och deras relation till användningen 
sällan eller aldrig formaliserats arkeologiskt, un-
dersökts och utnyttjats som grund för utforskan-
det av det mesolitiska livet. 

Det lilla materialet från Skallmyran möjliggjorde 
att alla kvartsbitar kunde detaljgranskas, och det 
uppmärksammades att fyndmaterialet utgjordes 
av tre olika typer eller kvaliteter. När denna extra 
variabel sattes i relation till förekomsten av natur-
ligt slipad utsida hos avslagen, sammansättningen 
av teknologiska typer, storlek, frakturtyper och 
förekomst av slitspår, visade sig flera intressanta 
mönster: Endast en av kvaliteterna hade använts 
till verktyg, och denna hade också bearbetats i fle-
ra steg än de övriga. Två av kvartstyperna verkade 
alltså bara ha testats för sin lämplighet och sedan 
kasserats. Det är också sannolikt att hela fyndma-
terialet härstammar från endast tre utgångsäm-
nen, vilket innebär viktig information om vistel-
sens omfattning. 

Råmaterialbrott i fast klyft har allt mer upp-
märksammats under senare år (t ex Lindholm 
& Schierbeck 1998; Gustafsson 2006). På Stor-
mossen 5 och 5:2 dokumenterades flera block där 
kvartsådror troligen hade bearbetats. Utifrån en 
rad naturliga materialegenskaper, bland andra 
färg och transpararensgrad, kristallstruktur och 
inklusioner av andra material, klassificerade geo-
logen Per Nysten de kvartsbitar som valts ut för 
slitspårsanalysen, samt ett stort antal bitar från 
kvartsbrottens omedelbara närhet (Knutsson & 
Vogel 2006). En jämförelse visade att materialet 
från boplatsytorna inte kom från stenbrotten. Inte 
heller kunde någon skillnad i fyndmaterialens ty-
pologiska sammansättning påvisas mellan ett om-
råde nära kvartsbrottet och lokalen i övrigt, vilket 
i så fall hade kunnat förklaras som att materialet 
från ytan intill kvartsådern var rester av en tidig 
bearbetningsfas. Tanken att denna form av råma-
terialtillgång var en viktig faktor för de forntida 
vännernas val av plats kunde alltså inte styrkas. 

Den geologiska bestämningen av kvartsens 
egenskaper vägdes också mot resultaten från slit-
spårsanalysen i en korrespondensanalys, och ett 
visst mönster kunde iakttas, där de använda red-
skapen sammanföll med vissa geologiska egenska-
per och uteslöt andra (Knutsson & Vogel 2006: 
269). Vad denna beröring mellan föremål och ma-
terialegenskaper betyder och hur den ska kunna få 
en praktisk användning, ligger dock i händerna på 
framtida undersökare. 
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Tillverkningssteg och urval 

Material från alla lokaler har klassificerats för frak-
turanalys. De små materialen från Postboda 3 och 
Skallmyran kunde klassificeras i sin helhet, medan 
material från vissa ytor valdes ut från Stormossen. 
På grund av sin begränsade mängd och till synes 
avgränsade händelse, var de två förstnämnda ma-
terialen lämpade för att testa metodens möjlighe-
ter att beräkna vilka urvalsprocesser som format 
dessa begränsade fyndsamlingar. Frågan som un-
dersöktes var helt enkelt: Vilka delar av det slagna 
materialet saknas?

För att kunna relatera förhistoriska fyndma-
terial till observerbara tillvägagångssätt, behövs 
experimentellt framställda frakturbilder. De i dag 
tillgängliga är i praktiken de scheman över de frag-
menttyper som uppstår vid olika slags bearbet-
ningsteknik, som ursprungligen upprättades när 
metoden utvecklades (Callahan m fl 1992). Använ-
dandet av dessa, krävde bland annat att vi, delvis 
utifrån olika förutsättningar, gjorde hypotetiska 
beräkningar av slagteknikernas inbördes relation 
i materialen från Postboda 3 och Skallmyran. Ett 
dittills oprövat grepp som inte är oproblematiskt, 
men som ändå är en nödvändig konsekvens av den 
preciserade frågeställningen.

Resultaten visar att materialet från Postboda 3, 
formats av en inriktning på tillverkning av smala 
eggar, sannolikt beståndsdelar i sammansatta jakt-
spetsar (Darmark m fl 2005:40ff), medan man på 
Skallmyran eftersträvat hela avslag (Guinard & Vo-
gel 2006:31ff). Framför allt blottar dock dessa ana-
lyser en rad problem som fortfarande är behäftade 
med frakturanalys som metod för att göra direkta 
bestämningar av urval av kvartsbitar efter tillslag-
ning, och pekar på nödvändigheten av att de expe-
rimentella referensramarna breddas. Sorteringen 
av kvartsen från Skallmyran i skilda kvaliteter, där 
vi kunde sluta oss till att reduktionen avslutats på 
skilda stadier, innebär också avgörande konsekven-
ser för hur resultat av frakturanalyser kan användas 
och tolkas (Guinard & Vogel 2006a:35f). 

Ett annat sätt att belysa vilka slags händelser 
som format materialet som utgjorde den lilla 
fyndplatsen Postboda 3, diskuteras genom över-
givandeprocesser med utgångspunkt i begreppet 

boplatsmöblemang, det vill säga föremål som 
avsiktligt lämnats kvar för att användas vid se-
nare tillfälle (Darmark m fl 2005). En samman-
ställning av efterlämnade kärnmaterial på en rad 
mesolitiska boplatser, visar att plattformskärnor 
fördelar sig jämnt över alla viktklasser, medan 
andelen bipolära kärnor ökar i de lättare vikt-
klasserna. Detta uttrycker en reduktionssekvens 
där metodernas inbördes förhållande förändras 
när kärnorna successivt blir mindre. Denna iakt-
tagelse stöder också Erret Callahans förslag på 
en reduktionssekvens för kvarts (Callahan 1987), 
där en inledande bearbetning med plattforms-
teknik avlöses av bipolär tillslagning när kär-
norna blivit för små. Utifrån experiment inom 
ramen för Postbodastudien, sker detta metod-
skifte när kärnan väger kring 40 gram, vilket vid 
experiment också motsvarar den storlek då det 
inte längre går att hålla kärnan på det sätt som 
krävs för att plattformsmetod ska vara använd-
bar (Darmark m fl 2005). Hur en plats lämnats 
och om det fanns planer på att återkomma, får 
effekter på sammansättningen av tillslagnings-
metoder i ett fyndmaterial. Kärnmaterialet från 
Postboda 3, befanns vara helt nedarbetat.

Användningen av kvartsredskap 

Slitspårsanalys utfördes på sammanlagt 139 bitar 
kvarts från de sex platserna. Urvalet av bitar för 
analys gjordes utifrån skilda kriterier beroende 
på vad analysen skulle belysa. För Postboda 3 och 
Skallmyran gällde frågan i huvudsak att ringa in 
vilken slags händelse som format materialen, och 
de mest lämpade bitarna valdes ut och undersök-
tes. Av 31 undersökta bitar från Postboda 3, fanns 
inget använt kvartsredskap, medan det av sexton 
undersökta bitar från Skallmyran fanns minst fyra 
redskap, alla använda för bearbetning i mjuka ma-
terial (Knutsson 2005; 2006a). 

Från Stormossenlokalerna gjordes ett slump-
mässigt urval från alla delar av boplatserna och 
av alla slags former, där sammanlagt 92 bitar un-
dersöktes. Syftet var att skapa en grund att be-
lysa mer generella frågor om kvartsanvändning, 
genom att sätta former, frakturtyper och olika ty-
per av kvartskvaliteter i relation till de bitar som 
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verkligen använts. För att kunna frilägga hittills 
okända förhållanden måste urvalet till slitspårs-
analysen med andra ord vara oberoende av våra 
förutfattade meningar (Knutsson 2006 b: 225; 
Knutsson & Vogel 2006). 

Analysen visar för det första att många kvartsbi-
tar verkligen är använda till redskap. För det andra 
uppvisar de dessutom en stor variation i fråga om 
användningsområde med skärning och skrapning 
av såväl hårda som mjuka material. Detta resultat 
är oväntat om platserna enbart varit specialiserade 
säljaktsstationer, vilket skulle vara den naturliga 
tolkningen utifrån vår traditionella förförståelse. 
Som Binford visar (1978), har dock det efterläm-
nade materialet sällan att göra med platsens pri-
mära funktion i det ekonomiska systemet. Det 
stora och diversifierade material som efterläm-
nades vid renjaktsstationen ”mask site” (Binford 
1978), pekade snarare på för mycket fritid än på 
det ur hans ekofunktionalistiska perspektiv, hu-
vudsakliga syftet att vara där. Vad vi kan säga om 
Stormossen är i alla fall att många slags hantverk 
kan påvisas hos slitspåren på kvartsredskapen, 
som tillsammans med även yxtillverkning (Groop 
& Guinard i denna volym) talar om ett bredare 
spektrum av handlingar än de som kanske direkt 
förknippas med fångstexpeditioner. 

Slitspårsanalysen visade också inte oväntat att 
de formmässiga definitionerna av kvartsredskap 
sällan motsvarar den verkliga användningen. Red-
skapen gömmer sig i hög utsträckning i katego-
rierna avslag, avslagsfragment och kärnor. I och 
med E4-projektets stora satsning på slitspårsana-
lyser, har databanken över slitspårsanalyser på 
kvarts växt avsevärt och vi närmar oss en punkt 
där vi kan börja ställa nya frågor och kanske till 
och med skönja mönster där morfologiska drag 
och användning korrelerar. 

Små eller stora platser i den 
mesolitiska skärgården
Alla lokalerna, även hela eller delar av Stormos-
sen, skulle kunna ha ansamlats av tillfälliga besök, 
upprepade eller enstaka. Omvänt skulle alla dessa 
små platser också kunnat ha utgjort delar i stör-

re, rumsligt utspridda men samtida bosättnings-
komplex. Vi kan åtminstone inte utgå från att 
en ”boplats” begränsar sig till det administrativt 
avgränsade område som berörs av en arkeologisk 
utgrävning. Bosättningarnas utbredning i tid och 
rum är givetvis en väsentlig fråga att arbeta med, 
både om vi ska kunna förstå lokalernas direkta 
funktion i landskapet och om vi ska kunna använ-
da dem som källmaterial för frågor om det sam-
hällssystem som de en gång utgjorde byggstenar 
i. Den detaljupplösning av den arkeologiska in-
formationen som krävs för att kunna belysa detta, 
kan dock sällan uppnås. 

Kortvariga vistelser

Två av de undersökta platserna, Skallmyran och 
Postboda 3, har med säkerhet formats av kortva-
riga och enstaka besök. Frakturanalysen visade 
att kvartsmaterialet från Postboda 3, formats av 
en enda speciell målsättning: att framställa små 
spetsar. Inga slitspår kunde påvisas vilket skulle 
ha kunnat antyda andra aktiviteter. Som nämnts 
befanns också alla de efterlämnade kärnorna vara 
utarbetade och utan potential för vidare verktygs-
tillverkning, vilket annars kunnat tas för intäkt att 
man lämnat dessa med avsikt att komma tillbaka 
(Darmark m fl 2005:53). 

En analys av den rumsliga strukturen pekar mot 
samma slutsats. Grundantagandet för denna är att 
materialet utsätts för en ”centrifugalkraft”, både 
oavsiktligt genom rörelser på boplatsytan och 
medvetet genom städning, och därigenom ham-
nar perifert eller intill fasta hinder där människor 
inte rört sig. Korrelationen mellan antal avslag/
ruta och närheten till fasta stenblock prövades, 
och resultatet visade ingen kvantitativ skillnad 
mellan öppna fyndsammanhang och intill block. 
Materialet var jämnt fördelat över ytan, och hade 
följaktligen inte flyttats runt av städning eller an-
dra sorteringsprocesser. Detta tolkas som att ytan 
inte nyttjats vid upprepade tillfällen (Darmark 
2005:66). Med hänvisning till resonemang om 
övergivandeprocesser i mobila samhällen (Kent 
1991:56), kan detta i sin tur peka mot att platsen 
inte ingått i ett planerat rörelsemönster där man 
avsett att komma tillbaka.
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Skallmyran uppvisar på samma sätt en tillfällig ka-
raktär. Experimentell kvartstillslagning, där en kom-
bination av plattforms- och bipolär metod genom-
snittligt producerade tre avslag/fragment per ”träff”, 
visar att Skallmyranmaterialet hypotetiskt skulle ha 
kunnat formas av 15 slag (Falkenström manus). 

Fyndmaterialets litenhet är emellertid inte det 
enda som pekar mot ett enstaka och kortvarigt be-
sök: Hela kvartsmaterialet, som till stora delar en-
dast tycks vara en utprovning av ett lämpligt råma-
terial, visar att människorna här hade ett specifikt 
mål i sikte och inte lade någon möda på andra saker. 
Frakturanalysen pekar mot att hela avslag kan ha 
varit eftertraktade, kanske att användas vid slakt-
ning, vilket också ges stöd av slitspårsanalysen. 

Den kanske viktigaste faktor som kan tala om 
besöksfrekvensen är dock råmaterialens rumsliga 
fördelning. På två fyndförande ytor förekom alla 
tre kvartskvaliteterna i ungefär lika proportioner. 
Skulle kvartsmaterialet härstamma från flera till-
fällen och de två ytorna representera var sin vis-
telse, borde också råmaterialsammansättningen 
skilja sig mellan dem. Förutsatt att allt stenma-
terial kommer från tre ursprungliga noduler, har 
det sammantagna stenmaterialet ingått i ett och 
samma handlingssammanhang som dessutom kan 
antas vara mycket begränsat i tid. 

Kvarts i rummet

Ett försök att undersöka platsernas rumsliga struk-
tur i ett större perspektiv (och även omvänt: att 
belysa kvartshantering utifrån dess rumsliga rela-
tioner), gjordes med hjälp av kvartsmaterialet från 
Stormossen (Vogel 2006). Egenskaper hos kvarts-
materialet från på olika sätt avgränsade mindre 
ytor från alla Stormossenlokalerna, vägdes mot 
varandra i en korrespondensanalys utförd i data-
programmet SPAD 5.0. För att undvika att enbart 
mängden kvarts per yta skulle dominera utfallet, 
klassades de ingående variablerna i tre nivåer. Va-
riablerna utgjordes av kvartsbitarnas vikt i syfte att 
fånga in ett storleksmått, sammansättningen av 
teknologiska former som splitter, kärnor, avslag o s v, 
samt tillslagningstekniker (Vogel 2006:255f). Analy-
sen grupperade platserna på ett sätt som medgav 
en indelning av dem i tre typer av boplatsytor. 

Grupperingen styrktes ytterligare genom jämfö-
relser mellan ytorna utifrån andra klassifikationer 
av kvartsen, resultaten från slitspårsanalysen och 
frakturanalys. Vad vi ser är en skillnad mellan des-
sa rumsliga enheter som kan tydas som att olika 
stadier i kvartsbearbetningens operationella kedja 
utfördes på olika platser. 

Tolkningen bygger framför allt på Erret Calla-
hans experimentella undersökningar av bearbet-
ningssekvenser (1987), och det urval av bitar som 
enligt en konsekvens av hans hypotes kan ha ägt 
rum i våra material. Callahan pekar mot att till-
slagning med plattformsteknik utfördes i ett tidigt 
skede av bearbetningen för att avlösas av bipolär 
teknik när kärnorna blir mindre (Callahan 1987), 
något som ges stöd även av den tidigare nämnda 
sammanställningen av kärnor från ett antal tidiga-
re utgrävda lokaler (Darmark m fl 2005:50ff). Slit-
spårsanalyserna pekar också mot att plattforms-
avslag i hög utsträckning föredragits som färdiga 
redskap (Knutsson 2006b:243). 

De tre typer av ytor som framträder på Stor-
mossen, kan förenklat och hårddraget beskrivas 
som att de karaktäriseras av: 

1. De fragmenterade resterna av i huvudsak till-
slagning där material valts ut och förts bort 
eller reducerats till sista kärnan. 

2. Platser med större avslag, övervikt för platt-
formsteknik och färre tecken på tillslagning, 
vilket kan tolkas som platser där utvalda popu-
lationer av kvartsavslag använts som redskap. 

3. Platser som karaktäriseras av en bredare sam-
mansättning av material. En övervikt av bi-
polära kärnor i denna gruppen, antyder till-
verkning av små bipolära avslag, kanske till 
spetsar, eller att dessa små bipolära kärnor i 
sig använts som redskap, vilket även ges visst 
stöd av slitspårsanalysen (Vogel 2006: 257). 

När andra materialkategorier, förekomsten av 
härdar och kokgropar, och platsernas topogra-
fiska lägen läggs på grupperingen som kvartsen 
formar, framträder ett tydligare mönster. De 
platser (kategori 3), där kvartshantverket tycks 
ha varit inriktat på små avslag och användning 
av bipolära kärnor, kanske ett slags ”finsnickeri”, 



201arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

sammanfaller med yxor, mikrospånsproduk-
tion, kokgropar med tillhörande skärvsten och 
ett skyddat läge i förhållande till nordanvinden. 
Detta är faktorer som pekar mot ett brett spek-
trum av handlingar och en karaktär av ”boplats”. 
Härdar och ben är vanliga på ytorna med stora 
och antagligen ditförda avslag (2), vilket intuitivt 
ger en bild av aktiviteter, t ex slakt och liknande. 
Platserna med mycket fragmenterat kvartsmate-
rial (1), sammanfaller inte med några andra fynd-
kategorier, utan kännetecknas bara av sitt öppna 
läge på flacka stränder (Vogel 2006: 264ff). 

Till dessa typer av platser kan läggas Postboda 
3 och Skallmyran, var och en med sin speciella ka-
raktär. Skallmyran där materialet på flera sätt ger 
goda argument för en mycket kortvarig händelse, 
uppvisar trots detta en rumslig struktur. Fynden 
fördelar sig på ett öppnare område med gles fynd-
förekomst och en yta med högre koncentration av 
slagen sten. Kanske ligger det i detta arrangemang 
ett normativt handlingsmönster som alltså upp-
rätthölls även vid en dylik oansenlig lägerplats. 

Sammantaget kan dessa olika mesolitiska lo-
kaler representera både hållplatser för små grup-
per av människor på korta besök, såväl som delar 
med olika funktion i större boplatssammanhang. 
T ex tycks dateringarna från Stormossen gruppe-
ra sig i två faser där Stormossen 1 och 4, liksom 
Stormossen 5 och 5:2, hypotetiskt skulle kunna 
vara samtida, vilket i så fall antyder att samtida 
aktiviteter av olika slag ägt rum över ett större 
område (Guinard 2006). 

Vad vi bestämt kan säga är för det första att des-
sa mesolitiska kvartslokaler har olika karaktär. För 
det andra har vi kunnat gå ett steg längre och även 
börjat ge variationen ett innehåll. Den tolkning 
av platsernas funktion och betydelse som föreslås 
ovan skulle givetvis kunna dras mycket längre. Vi 
måste dock vara uppmärksamma på att förutsätt-
ningarna för att rekonstruera avgränsade händelser 
i ett mobilt system är mycket begränsade, och att 
det vi kan fånga in med korrespondensanalysen är 
strukturella tendenser. Kanske den upplösnings-
nivå som faktiskt är meningsfull att ägna sig åt. 

Frågor för framtiden
Även om platser och fyndmaterial generellt sett är 
likartade, går det med ett aktivt förhållningssätt 
att identifiera skillnader hos materialens samman-
sättning som vittnar om olika handlingssamman-
hang. Något som i sig öppnar detta slags kvarts-
material för nya frågeställningar. Det väsentliga är 
dock kanske inte att tolka dessa enskilda platser i 
termer av funktion eller med de vanliga kulturhis-
toriska bilderna. Potentialen ligger snarare i spek-
trat av olika slags lokaler, där sammanhangen kan 
bli utgångspunkt för de frågor vi eftersträvar att 
kunna belysa. 

Uppland och inland 

Spännvidden hos lokalernas karaktär skulle kunna 
betyda att människor vistades året runt i området, 
men lika gärna att de lämningar vi hittar i den for-
na skärgården är spåren av tillfälliga besök. Före-
komsten av bergarter som är specifika för Dalarna 
och andra delar av inlandet pekar mot att hela det 
område som befolkningen bebodde på ett eller an-
nat sätt, är betydligt större och innefattar mycket 
mer än dessa skärgårdsmiljöer (Guinard & Groop 
i denna volym). Kanske är dessa platser tillfälliga 
och säsongsbetonade utposter av en befolkning 
som levde i inlandet under andra tider av året och 
där möjligen också i andra sociala konstellationer. 

Frågan om förhållandet mellan dessa skärgårds-
lokaler och fastlandet är i högsta grad väsentlig 
eftersom den allra största delen av de mesolitiska 
lämningar som upptäckts och undersökts under 
de senaste 20 årens fältarkeologiska expansion, 
är kustbundna lokaler i skärgårdsmiljö. Detta för-
hållande blir inte bättre av att våra inventerings-
metoder av stenåldersboplatser oftast utgår från 
beräkningar av förhistoriska strandlinjer, vilket 
riskerar att ge en snedvriden bild av boplatsernas 
lägen där inlandsboplatser blir underrepresente-
rade. Vår kunskap om denna tid baserar sig därför 
i hög grad på material som i värsta fall bara repre-
senterar en liten nisch av ett större mobilt livsrum 
under mesolitikum. 

Detta lokalt svenska arkeologiska forsknings-
område har också direkta kopplingar till de större 
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och mera generella frågor om mobilitet och social 
organisation som är grundläggande för såväl den 
evolutionistiskt som den sociologiskt lagde arkeo-
logen: Ingår skärgårdsaktiviteterna i ett organi-
serat och reglerat ekonomiskt system, eller är de 
spår av mer planlösa rörelser? Ett besök om året i 
hundra år skulle generera 100 sådana lokaler som 
Skallmyran och Postboda 3, som bägge ger intryck 
av att endast ha varit bebodda någon enstaka dag 
(Darmark & Sundström 2005; Guinard & Vogel 
2006). Kan det vara så att de mesolitiska besöken 
i denna skärgårdsmiljö i själva verket var en rela-
tivt sällsynt företeelse? Eller lämnade majoriteten 
av besöken inget material efter sig som bevarats? 
Och vilka sociala och politiska strukturer är detta 
i så fall uttryck för?

Vi kan med Binfords ovan nämnda undersök-
ning av ”mask site” i åtanke (Binford 1978) också 
fråga oss om de material vi hittar på skärgårdslo-
kalerna, verkligen alls har med de huvudsakliga 
skärgårdsaktiviteterna att göra? Inför en jaktexpe-
dition borde man rimligen förse sig med adekvata 
redskap i förväg. Kanske tillverkades jaktspetsar 
och annat i en annan landsända, och de tillverk-
ningsrester vi hittar här kanske på motsvarande 
vis härrör sig från produkter som var avsedda att 
komma till användning någon annanstans? De ar-
keologiska källor vi grävt fram talar då inte i för-
sta hand om det ekonomiska skärgårdslandskapets 
materiella kultur, men kanske i någon mån om 
den materiella kultur som kan ha reproducerat ett 
socialt landskap oavsett i vilken ekonomisk nisch 
man för tillfället befann sig. 

Kvarts och kultur 

Det ovanstående återknyter också till frågan om 
kvartshantverket enbart hade praktiska funk-
tioner eller om det också innefattade kulturella 
aspekter. Som diskuterats fokuserar de tillgängliga 
metoderna på funktion, och frågan är om och hur 
arkeologin ska kunna urskilja ”kulturen” i kvarts. 
Ett sätt som Christina Lindgren förfäktar i sin av-
handling, är att en iakttagen förändring i slutet av 
mesolitikum i fråga om vilken tillslagningsteknik 
som dominerar materialen, kan sättas i relation 
till förändrade sociala strukturer (Lindgren 2004). 

Kvartsen måste då aktivt ingå i ett sammanhang av 
kulturell reproduktion. Som vi dock sett förskjuts 
förhållandet mellan tillslagningsteknik beroende 
på i vilket stadium materialet befinner sig. När 
detta i sin tur sätts i relation t ex till övergivan-
deprocesser, upprepade eller enstaka besök, olika 
strategi för olika kvartskvalitet, kompliceras bil-
den av denna teknologiska förändring. Frågan om 
den iakttagna skillnaden mellan lokaler verkligen 
har en kronologisk förklaring bör därför utredas 
grundligare (jfr Guinard, manus). 

Ett annat sätt att möjligen urskilja gradskillna-
der i förhållningssättet till kvartsen i förhistoriska 
material, kan vara just variationen mellan platser. 
Skallmyran tycks i detta sammanhang enbart vara 
en praktisk tillfällighetslösning på ett uppkommet 
behov. Förutom det omedelbara förhållningssätt 
som exemplifieras där, finns också andra, kanske 
mer planerade och komplexa förhållanden till an-
vändningen av kvarts. Postboda 3 visar möjligen 
tecken på att i högre grad ingå i ett planerat system. 
Här finns ett synbarligen målinriktat hantverk och 
ett geologiskt enhetligt kvartsmaterial, som pekar 
mot att man till skillnad från vid Skallmyran, med-
fört kärnor som kanske preparerats för just detta 
slags tillfälle. Även spännvidden av olika slags fynd-
platser inom Stormossenkomplexet borde kunna 
utgöra källa för frågor om planering och speciali-
sering i kvartshantverket, och om det i detta finns 
mönster som måste förstås utifrån normativa, kul-
turella kriterier snarare än enbart som funktion. 

Den arkeologiska praktiken 

Vad denna artikel förhoppningsvis kunnat illustrera 
är att ny kunskap kan produceras, eller åtminstone 
att nya perspektiv kan öppnas, när materialets in-
formationsinnehåll sätts i rörelse genom specifika 
och riktade frågor. De mesolitiska undersökning-
arna inom E4-projektet har inte minst kunnat bi-
dra till den inomvetenskapliga utvecklingen av sätt 
att närma sig fyndkategorin kvarts. Slitspårsanaly-
ser, utvärderande tillämpningar av frakturanalys 
och geologiska analyser har gett resultat som borde 
få praktiska konsekvenser för utgrävningar av me-
solitiska kvartslokaler. Vi ser t ex att föremål och 
redskap inte fångas upp av den traditionella klas-
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sifikationen, att skilda kvaliteter av råmaterial lett 
till olika strategier för tillverkning och urval. Vi ser 
dock även att aktiv tillämpning av experimentell 
grundforskning, t ex om tillslagningstekniker, är 
framkomliga vägar till att i viss mån begripliggöra 
de en gång i tiden avsiktliga handlingar som alstrat 
alla dessa ansamlingar av stenflisor. 

Kvartsologi i all ära, men det är enbart när dessa 
till synes triviala rön om trasiga stenar kan kontex-
tualiseras och sättas i samband med de mera över-
gripande kunskapsmålen som de har ett egentligt 
värde. De olika sätt att behandla stenmaterialen 
på som exemplifieras i denna artikel, grundar sig 
i frågor om platsers funktion, förhållningssätt till 
tillverkning, vistelsernas tidsliga omfattning, sam-
manhang med andra regioner och bosättningar-
nas rumsliga strukturer. Förhållanden som i sin 
tur är källor till arkeologins väsentliga frågor om 
miljöanpassning, kulturella uttryck och samhälls-
organisation i ett perspektiv av reproduktion och 
förändring över tid. 

De mera praktiska och närliggande målen för 
mesolitikumarkeologin, är att tillgodogöra sig 
och diskutera konsekvenserna av de resultat och 
forskningsansatser som bland annat E4-undersök-
ningarna gett upphov till, och omvandla dem till 
nya frågor som kan fördjupas, metoder som kan 
utvecklas och datainsamling som kan renodlas och 
riktas vid framtida utgrävningstillfällen. 

De frågeställningar som berörts ovan är i många 
fall efterhandskonstruktioner, som i få fall grund-
lades i fält och där tilläts få konsekvenser för da-
tainsamlandet, även om denna strävan fanns. Inte 
minst just bristen på tydligt formulerade problem-
områden gjorde att denna fas av undersökandet 
trots allt präglades av det traditionella arkeologiska 
hantverkets mer eller mindre planlösa insamlande 
av fynd. De flesta av analyserna görs i slutet av ma-
terialbearbetningen och resultaten blir i många fall 
att skapa frågor snarare än att besvara dem. Andra 
prioriteringar i fråga om dokumentation, insam-
lande av material och val av klassifikationer kunde 
ha lämpat sig bättre för att analysernas fulla po-
tential att belysa frågeställningarna skulle ha kun-
nat utnyttjas. Detta inte helt idealiska förhållande 
är dock till viss del naturligt eftersom analyserna 
inte kunde genomföras innan dokumentation och 

materialgenomgång var färdiga. Men även om det 
ligger i arkeologins väsen och berättigande att vi 
före en undersökning inte vet vad vi kommer att 
hitta, pekar dock detta mot vikten att redan i fält 
arbeta med konkreta frågor, vars anknytning till 
övergripande kunskapsmål definierats i förväg.

Det är omöjligt att bedöma vilka data och do-
kumentationer som kommer att vara menings-
fulla i framtiden. De utgrävandets olika struktu-
rer i form av datasystem, metoder, utrustning och 
reglementen som i många fall tenderar att konser-
vera obsoleta kategorier, måste därför ge utrymme 
att formulera frågor som kan undersökas redan i 
fält. Hur detta ska gå till måste utredas vid varje 
tillfälle – vi vet ju inte vad vi kommer att gräva 
fram – vilket också måste tillåtas vara poängen 
med utgrävningen. Detta ställer däremot också 
krav på genomförandet och grävmetodiken, där 
det blir än viktigare att det skapas förutsättningar 
för undersökarna att gradvis gräva sig in i en plats 
och under undersökningens förlopp kunna byta 
strategi, utvärdera, ställa nya frågor, anpassa me-
toder, gräva på olika sätt. Det allra viktigaste i fält 
är dock en inställning till uppgiften som handlar 
om att samla information, inte saker.  
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his article summarises some of the re-
sults from Mesolithic sites excavated in 
the course of the E4-project. Primarily, it 

deals with the dominating find category, knapped 
quartz, and how this material can be used to in-
vestigate what these remains represent in terms of 
the actions taken by the Mesolithic population in 
what was then an archipelago.

However, the aim is not only to highlight new 
findings, but also to discuss the prerequisites for 
generating new knowledge from these remains. 
Settlements (for want of a better name) from 
this period are not rare. On the contrary, we 
can find them wherever terrain and topography 
have been suitable. Superficially, they are a ho-
mogenous group of remains, consisting chiefly 
of accumulations of knapped quartz, an artefact 
category demanding special methods if it is to be 
comprehensible. In other words; in order to gen-
erate knowledge about the Mesolithic it is not 
enough to locate and document new sites, the 
materials and their information content must be 
made to work for you, through distinctly aimed 
questions and analyses.

On the other hand, one of the obstacles of Me-
solithic archaeology is the difficulty in verbalising 
the distinct interests, which are prerequisites for 
formulating questions at all. They are further im-
portant in working out goals and methods for in-
formation gathering in the field. What do we want 
to know and why?

The different ways of processing archaeologi-
cal stone materials exemplified in this article are 
derived from various questions. These include the 
sites’ function, the attitudes to manufacturing, the 
length of the period of occupation, connections 
with other regions and the spatial structure of 
the settlements. On a more general level, the is-
sue is whether the remains are traces of occasional, 
planned or random sojourns, or a more continu-
ous utilisation of the archipelagic landscape. By 
this I imply how these remains can convey some-
thing about the aspect of mobility in Mesolithic 
society, and how the manufacture of tools and the 
relationship between different places can illumi-
nate the relationship between economic adapta-
tion to an environment and the preservation of a 
normative culture.  

Summary 

Archipelagic life and white stones. New findings on the  
Mesolithic based on the E4-excavations in Uppland
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nder slutet av mesolitikum i Mellansveri-
ge finns ett antal typartefakter som spelat 
en stor roll i diskussionen om neolitise-

ringsprocessen. De artefakter som denna artikel i 
huvudsak berör är; handtagskärnor, mikrospån och 
tvärpilar. Dessa föremåls kronologiska ställning 
har legat till grund för antagandet att det omkring 
4500 f Kr skett en förändring inom det senmeso-
litiska samhället i området. I princip brukar tvär-
pilarna ersätta mikrospånen på de senmesolitiska 
boplatserna vid denna tid. Denna förändring sägs 
återspegla det skeende som iakttagits i Sydskandi-
navien i form av Erteböllekulturen, som tolkats som 
ett brott i förhållande till den tidigare mesolitiska 
traditionen. Förändringarna i Sydskandinavien ska 
alltså ha givit återverkningar även i Mellansverige i 
form av en ”förberedelse för det som ska komma”, 
nämligen neolitiseringen. Denna artikel kommer 
inledningsvis att gå igenom de lokaler i Mellansve-
rige där dessa artefakter påträffats. Dateringar och 
kontexter diskuteras. Vid undersökningarna, i sam-
band med byggnationen av väg E4 i Uppland, av de 
senmesolitiska boplatserna vid Stormossen påträf-
fades handtagskärnor och mikrospån i bl a asktuff 
och hälleflinta (fig 1). Viktiga frågeställningar som 
behandlas i artikeln är: 

• När dyker tvärpilar upp i materialet?
• När försvinner handtagskärnor och mikro-

spån?
• Vilken roll spelar råmaterialvalet?

Handtagskärnor  
och tvärpilar 

Michel Guinard, Niklas Groop, Societas Archaeologica Upsaliensis

Detta blev för oss en ingång till en diskussion om 
teknologi, råmaterial och i förlängningen även so-
ciala strukturer.

Tvärpilar
Tvärpilar är en föremålsform som kronologiskt 
spänner från Kongemoses rombiska spetsar, Er-
etbölles skev- och tvärpilar till tvärpilarna under 
trattbägartid (Vang Petersen 1984). Spetsarna un-
der Kongemosetid är tillverkade av punsade spån. 
Under Ertebölletid övergår man till att tillverka 
tvärpilarna av avslag vilket också är typiskt under 
trattbägartid. Tvärpilar förekommer på flera bo-
platser i Mellansverige som på ett eller annat sätt 
dateras till mesolitikum (fig. 2), t ex Pärlängsber-
get, Åby koloniområde, Myrstugeberget 2, Lund 
28, Gårdsjösundet, Valhalla och Skumparberget 1 
(Hallgren m fl 1995; Frykberg & Lindgren 1998; 
Zillén 2001; Holm 2001; Björck m fl 2001; Apel 
(red) 1996; Apel m fl 1996). På de förstnämnda tre 
kan det inte uteslutas att de härrör från neolitiska 
aktiviteter på platserna. Dateringar från dessa lo-
kaler har en tyngdpunkt som ligger i övergång-
en senmesolitikum-tidigneolitikum och framåt 
(Sundström 2003:46ff). Boplatserna har använts 
för att beskriva en samhällelig förändringsfas un-
der senare delen av senmesolitikum (ca 4500 f Kr) 
där bland annat introduktionen av tvärpilar ska ha 
ingått (Larsson m fl 1997; Knutsson m fl 1999). 
Utifrån dateringarna från respektive lokal är det 
emellertid svårt att entydigt koppla tvärpilarna till 

En diskussion om stenteknologi och sociala processer  
under senmesolitikum och början av neolitikum
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en mesolitisk fas. Lund 28 i Närke dateras till den 
absoluta slutfasen av senmesolitikum (4230-4040 
f Kr). Fyndet av en tvärpil i flinta från platsen är 
gjord i anslutning till en malsten och dateringen 
är gjord på tall (Holm 2001). Med andra ord kan 
även denna tvärpil sannolikt kopplas till aktivite-
ter från neolitisk tid på platsen. 

Skumparberget 1 är, trots att den inte är radio-
metriskt daterad, att betrakta som en ”ren” me-
solitisk boplats. Lokalen är strandlinjedaterad till 
ca 5300 f Kr, d v s en tidig del av senmesolitikum 
(Apel m fl 1996). Gårdsjösundet är beläget inom 
samma geografiska område som Valhalla och på 
i princip samma nivå över havet. Dateringar från 
platsen hamnar på ca 6500 f Kr. På samtliga tre lo-
kaler finns även mikrospånproduktion och hand-
tagskärnor belagt.

Avsaknaden av lokaler med tvärpilar som på ett 
övertygande sätt kan dateras till perioden strax 
efter ca 4500 f Kr innebär att tvärpilsargumentet 
inte håller för att understödja en tanke om en för-
ändringsfas i slutet av senmesolitikum. Tvärpilar-
na på boplatser daterade till perioden efter 4500 f 

Kr kan istället samtliga betraktas som neolitiska. 
Det är även på neolitiska (TN) boplatser som det 
största antalet tvärpilar finns (fig. 2). 

Förekomsten av tvärpilar på boplatser ca 800 år 
(se ovan) innan den tänkta förändringsfasen och 
ca 1300 år innan trattbägarkulturen finns belagt 
inom området, talar också emot att använda dessa 
som en del i argumentationen som rör en social 
förändringsfas i slutet av mesolitikum (Sund-
ström 2003:46; Larsson m fl 1997; Knutsson 
m fl 1999). Ovan nämnda Valhalla i Gästrikland 
är till exempel en äldre mesolitisk lokal där s k 
tvärpilar identifierats. Lokalen är strandlinjeda-
terad till ca 6000-7000 f Kr, utifrån antagandet 
att platsen var strandbunden (Apel m fl 1996; se 
även Berglund 2005:519ff). Detta tomrum (d v s 
ca 5300-4000 f Kr) i förekomsten av tvärpilar i 
Mellansverige och södra Norrland kanske snarare 
ska ses i ljuset av den skevpilsfas som finns belagd 
i norra Norge, Norrland och i södra Finland (t 
ex Knutsson 2005:250ff). Denna fas är i princip 
samtida med handtagskärneteknologin i Mellan-
sverige och Norrland, ca 7000-4500 f Kr. Valhalla, 

Figur 1. Ett urval av kärnrester och 
mikrospånfragment från Stormossen-
boplatserna i Uppland (foto Marcus 
Andersson, SAU).

Figure 1. Selection of core remains 
and microblade fragments from the 
Stormossen settlements in Uppland 
(photo Marcus Andersson, SAU). 
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Limsjön, Forskningsparken, Gårdsjösundet och 
Skumparberget 1 är i ett sådant scenario de syd-
ligaste indikationerna på denna skevpilsfas. Emel-
lertid tycks det märkligt att inga indikationer på 
motsvarande platser med skevpilar finns i området 
mellan de nordliga och de här diskuterade skev-
pilslokalerna. Detta gäller trots att man genom-
sökt ett flertal boplatsmaterial från området (K. 
Knutsson muntligen). Med undantag av lokalen 
Forskningsparken på Södertörn kännetecknas 
dessa lokaler av mikrospånteknologi. Det kan inte 
uteslutas att de identifierade tvär-/skevpilarna på 
dessa platser i stället ska sättas i samband med 
preparering av plattformen vid mikrospåntillverk-
ning. Kärnuppfriskningsavslag i syfte att skapa en 
ny plattform kan misstas för tvär-/skevpilar med 
sidoretusch. Det som tolkats som sidoretuschen är 
istället delar av negativa avspaltningsärr från mik-
rospån alternativt ett resultat av plattformsprepa-
rering. Detta kan misstänkas vad gäller materialet 

från Skumparberget 1, Valhalla och Gårdsjösundet 
där större, eller rent av hela, delen av materialet 
som tvär-/skevpilarna är tillverkade av domineras 
av mikrospånteknologi (se t ex Apel m fl 1996:36 
(fig. 28); Apel (red) 1996:68f (fig. 44). Denna 
möjlighet bör naturligtvis undersökas närmare 
men faller utanför ramen för denna artikel. Uti-
från denna källkritiska granskning utkristalliseras 
två alternativ för denna äldre fas i Mellansverige. 
Antingen kan alla indikationer på tvär/skevpilar i 
Mellansverige dateras till och i samband med in-
troduktionen av trattbägarkulturen i området el-
ler finns det en hittills ej uppmärksammad sydlig 
skevpilsfas som för närvarande kan dateras till ca 
6500-5300 f Kr.

Detta innebär också att tvärpilar uppträder i Mel-
lansverige först i samband med introduktionen av 
jordbruk och trattbägarkulturen under tidigneoli-
tikum. Till skillnad mot förhållandena i Mellan-
sverige tycks det i södra Norge gå att identifiera en 

Figur 2. Lokaler i Mellansverige med fynd av tvärpilar.

Figure 2. Sites in Central Sweden whith finds of transverse arrow heads. 

Boplats m ö.h. kontext Datering

Pärlängsberget, Södermanland 37-39 2 st i annan anl. ca 4000 f. kr

Åby koloniområde, Södermanland 34-35 Skärvstensanl, tills med flintavslag m slipyta 3860 +/-100 f kr

Myrstugeberget 2, Södermanland 40-41 Associerat med TRB-keramik 4350-4220 f kr

Lund 28, Närke ca 45 Rumsligt kopplad till malsten, dat. av tall 4230-4040 f kr

Frotorp, Närke ca 62,5 Kulturlager 3969-3353 f kr

Skumparberget 2, Närke ca 57-60 ? TN

Skogsmossen, Västmanland ca 60 ”kärret”, stenpackning 3789-3351 f kr

Fågelbacken, kust, Västmanland ca 43-45 ? 3880-3649 f kr

Tjugestatorp, Närke ca 52-53 A 63, tillsammans med slipad flintyxa 4033-3520 f kr

Häggsta, kust, Södermanland ca 37-40 Associerat med neolitisk keramik 4346-3365 f kr

Anneberg, kust, Uppland ca 45 ? 3970-3720 f kr

Vibynäs, Södermanland ca 36 ? TN

Mortorp, Södermanland ca 25 ? TN

La Gävsjö, kust, Uppland ca 40 ? 4000-3800 f kr

Limsjön, Dalarna 165 ? 6650-6340 f kr el TN

Forskningsparken RAÄ 380, Södermanland ca 50 ? 5560-5050

Skumparberget 1, Närke ca 60 ca 5300

Valhalla, Gästrikland 105-110 ca 6500

Gårdsjösundet, Gästrikland 110 ca 6500
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fas av boplatser med tvärpilar ca 4700 f Kr (Kjeøy-
fasen). Denna fas sammanfaller med att Nøstvedt-
boplatserna upphör och därmed nøstvedtyxorna 
(Glørstad 2004:52ff). På den svenska västkusten 
finns liknande indikationer på en tvärpilsfas under 
slutskedet av mesolitikum, detta i samband med 
introduktionen av Limhamnsyxor samt en utfas-
ning av mikrospånteknologi (Sjögren 1991:28; 
Persson 1991:171ff; Nordqvist 2000:221ff). Denna 
fas sammanfaller även här med en minskning i an-
talet lihultyxor, mikrospånteknologi samt intro-
duktionen av tvärpilar (Glørstad 2004:53). För-
hållande att Mellansverige tycks ha ett annorlunda 
förlopp vad gäller den kronologiska placeringen 
för ett antal nyckelartefakter i neolitiserings-
förloppet skiljer ut denna region även vad gäller 
andra arkeologiska företeelser (se nedan). 

Ett antal av de i Mellansverige identifierade 
tvärpilarna är dessutom tillverkade i kvarts (t ex 
från Pärlängsberget, Myrstugeberget 2, Hägg-
sta och Forskningsparken). Knutsson (1998) har 
visat att avslagsfragment i kvarts kan misstas för 
tvärpilar. Kvartsens, i jämförelse med flintans, an-
norlunda sätt att sönderdelas hjälper till att skapa 
”formella” artefakter utan att den teknologiska 
intentionen finns (Knutsson 1998:75ff). Utifrån 
detta påpekande blir flera av de tvärpilar som da-
terats till den sena fasen av senmesolitikum tvek-
samma och kanske rentav felaktigt klassificerade. 

De yngre senmesolitiska och de tidigneolitis-
ka tvärpilarna i Sydskandinavien är tillverkade 
av avslag. Skevpilarna från Valhalla, Forsknings-
parken och Skumparberget 1 är även de tillver-
kade från avslag. Hypotetiskt borde dessa vara 
tillverkade av spån, om de tillhör samma tradition 
som de sydskandinaviska (se ovan). Det faktum 
att de inte är det gör kopplingen till den nordliga 
skevpilstraditionen troligare. För skev-/tvärpi-
larna från Gårdsjösundet och Limsjön finns ingen 
uppgift huruvida de är tillverkade från avslag el-
ler ej. Ett annat och kanske mer närliggande al-
ternativ är att dessa tidiga tvärpilar eller skevpilar 
i Mellansverige ska kopplas till motsvarande tek-
nologiska tradition från Hardangervidda på det 
sydnorska höglandet (Hagen 1983; Indrelid 1994; 
Boas 1998). Under perioden 10000-ca 8500/8000 
BP finns de sned- eller skeveggade spetsarna un-

der Fosnafasen på den norska västkusten och på 
den svenska västkusten (Knutsson 1993:20ff). 
Inga fynd av liknande spetsar har kunnat kopplas 
till denna fas i Mellansverige. 

Handtagskärnor  
och mikrospån 
Handtagskärnetraditionen har de tidigaste date-
ringarna i södra Skandinavien ca 7000 f Kr. Unge-
fär 500 år senare finns dateringar från västkusten, 
Mellansverige och även Norrland. Även från Norge 
finns dateringar som i stort motsvarar 6500 f Kr. 
Under en period av endast ca 500 år sprids alltså 
denna teknologi över ett stort geografiskt område 
(fig 3 och 4. Knutssons spridningskarta+diagram 
över dateringar)(Knutsson 1993; Knutsson 2004). 

Figur 3. Spridningskarta över lokaler med hand-
tagskärnor (från Knutsson 1993).

Figure 3. Distribution map of sites with handle cores 
(from Knutsson 1993).
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Denna spridning ska inte ses som en kolonisa-
tionsprocess utan snarare som en spridning av en 
idé och en teknologi. Norrland var koloniserad 
redan ca 1000 år innan handtagskärnetraditionen 
kan påvisas. Snarare ingick denna idé och tekno-
logi i en social förändringsprocess inom grupper 
av jägare/samlare (Knutsson m fl 1999: Knutsson 
m fl 2003). Processen kan delvis jämföras med den 
innovation i ekonomi och ideologi som sprider sig 
från södra Skandinavien omkring 4000 f Kr, den 
s k neolitiseringen. Dateringar från de tidigaste ti-
digneolitiska lokalerna är i stort sett samtida från 
Danmark till Mälardalen och upp till Dalälven, 
som grovt sett kan betraktas som en nordgräns för 
det tidigaste jordbruket. Även detta förlopp kan 
beskrivas som en förändringsprocess som skett 
inom det senmesolitiska samhället. Själva förlop-
pet kan ha skett inom ett post-maritalt nätverk där 
det ena könet lämnar sin familj för att bosätta sig 
hos sin make/makas familj (Hallgren 1996:5ff). 

Hur har då dessa motsvarande spridningspro-
cesser verkat inom det mesolitiska samhället och 
hur ska man tolka fynden av till synes likadana fö-
remål (handtagskärnor) under så lång tid?

Till att börja med kan man anta ett antal förut-
sättningar:

• Under den aktuella perioden levde man som 
egalitära mobila jägare/samlare (Sundström 
2003:43ff).

• Konstellationerna bestod av lokala band som 
ingick i större grupper (stammar) vilka i sin tur 
ingick i större språk- eller dialektgrupper (Fors-
berg 1985; Newell m fl 1990; Hallgren 1996)

• Handtagskärnan ska ses som ”personal gear”, 
dvs föremål som är personlig egendom för 
användning t ex på kortare och längre expe-
ditioner. Personal gear är oftast föremål man 
investerat underhåll och skötsel i (kurerad 
teknologi). En kurerad teknologi är heller 
inte platsberoende. Personal gear ska alltid 
vara i gott skick inför t ex en jakt- eller fis-
keexpedition (Binford 1979:255ff). I detta fall 
kan handtagskärnan betraktas som ”personal 
gear” eftersom man investerat i den/dem på 
så vis att de preparerats upprepade gånger och 
transporterats. Att inga intakta hantagskär-

Figur 4. 14C-daterade boplatser med handtagskärnor i 
Skandinavien (från Knutsson 2003).

Figure 4. Radiocarbon dated settlements with handle 
cores in Scandinavia (from Knutsson 1993).

Danmark
Number of 14C dates: 72

Skåne
Number of 14C dates: 45
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Number of 14C dates: 13
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Norrland
Number of 14C dates: 24
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nor påträffats i tuff vid Stormossen kan ses 
som ett argument för att de inte ingått i ett 
boplatsmöblemang, till skillnad från t ex slip-
stenar, kvartsdepåer och yxor/mejslar (t ex 
Binford 1983; Darmark & Sundström 2006).

• Skandinavien var under mesolitikum och ti-
digneolitikum glest befolkat med relativt sto-
ra geografiska avstånd mellan olika grupper av 
människor (Gräslund 1974; Dunbar 2001).

Handtagskärnorna och mikrospånteknologin har 
alltså ingått som en del i ett mesolitiskt samhälle 
där människor och artefakter varit i rörelse i land-
skapet. Att vissa föremål har förflyttats över stora 
avstånd kan i vissa fall indikera att de (föremålen) 
varit kopplade till individer. Dessa rörelsemöns-
ter behöver således inte betyda att hela grupper 
av människor ständigt rört sig över stora ytor och 
i skilda biotoper. Vad det istället indikerar är att 
individer haft kontaktnät och även själva förflyt-
tat sig. Detta kan beskrivas som en social eller 
individuell mobilitet inom samhället. Denna in-
dividuella mobilitet kan ha sin grund i en mängd 
olika skäl. Uppenbara skäl är speciella jakt- och 
insamlingsexpeditioner, råmaterialförskaffning 
eller olika typer av socialt samspel o s v. Ett inte 
oviktigt skäl till en dylik individuell mobilitet kan 
vara att det motverkar konflikter och social stress 
inom en grupp, som i detta fall troligen varit base-
rad på släktskap (Knutsson 1995). Mobila jägare/
samlare lever idag i konstellationer där samman-
sättning tenderar att vara flytande. Grupper splitt-
ras och kommer samman. Även den minsta sociala 
enheten, kärnfamiljen, är i vissa fall flytande i sin 
sammansättning (Lindholm & Vogel 1996). Med 
andra ord finns en föränderlighet inbyggt i de grup-
per som lever inom ett mobilt bandsamhälle. Den-
na sociala föränderlighet är kanske en förutsättning 
för det konservativa förhållningssätt som tycks 
genomsyra redskapsutformningen och nyttjandet, 
i detta fall av handtagskärnan. Konservativt förhåll-
ningssätt ska i detta fall ses som de tendenser som finns att 
vidmakthålla en teknologi eller typ. De ska inte tolkas som 
att detta förhållningssätt står för en motvilja till föränd-
ring. Istället fungerar en teknologi eller typ som ett kitt 
som sammanför människor och grupper i en i övrigt för-
änderlig och förhandlingsbar social och reell verklighet. 

Den blir ett medel för att betona strukturer och historia, 
d v s kulturellt grundade sammanhang. Det har även 
argumenterats för att handtagskärnans spridning 
i Skandinavien kan kopplas till post-maritala bo-
sättningsregler. Inom det mellanmesolitiska sam-
hället ska virilokalitet ha varit den rådande regeln 
vilket kan ha medfört att den teknologiska kun-
skapen varit kopplad till de kvinnor som flyttat i 
samband med giftermål. Som stöd för detta finns 
ett antal (5) gravfynd där sammansatta benspetsar 
med mikrospån och en handtagskärna är påträf-
fade i kvinnogravar (Knutsson m fl 2003:423ff). 

Den snabba spridningen till trots är det kan-
ske upprätthållandet av en teknologi under långa 
tidsrymder som är svårast att förstå t ex inom ett 
egalitärt jägare-/samlaresamhälle. Vad är det då 
som kännetecknar ett dylikt traditionshävdande 
samhälle? Lars Sundström har i sin avhandling 
(2003) beskrivit ett egalitärt samhälle där; egalitet 
är en ideologi – en samhällsnorm där ett samhälle 
karaktäriseras av motstånd mot institutionalise-
rad ojämlikhet och avsaknad av reproducerade 
hierarkier. Huvudsakliga instrument, eller kol-
lektiva strategier för social reproduktion av den 
egalitära ideologin antas vara rörlighet (mobili-
tet), fördelningsstrategier (sharing) och sanktio-
ner mot ackumulering av egendom (Sundström 
2003:83ff). Strategin kan beskrivas som att den 
även undertrycker och motverkar förändringar 
som kan rubba den eftersträvade balansen i syste-
met. Den syftar till en utjämning av resurser och 
sociala band. På detta sätt kan ett konservativt 
förhållningssätt vad gäller teknologi förstås som 
en del av den ideologi som genomsyrar ett ega-
litärt jägare/samlarsamhälle. Problemet tycks sna-
rare vara att arkeologiskt förstå mekanismer som styr 
att förändringar faktiskt äger rum. Förändring ska i 
detta sammanhang förstås som ett upptagande av 
en ny teknologi, i detta fall handtagskärnan och 
mikrospånteknologin. Vi vet väldigt lite om hu-
ruvida detta också är förknippat med eventuella 
sociala förändringar inom det mesolitiska sam-
hället omkring 7000 f Kr. Ett tydligt exempel på 
förändring och något som på vissa plan måste ha 
varit omvälvande är den tidigneolitiska expansio-
nen av jordbruksideologin. Mycket tyder på att 
den skedde inom ett mesolitiskt socialt nätverk. 
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Här tycks denna innovation tagits upp först när 
jordbruksideologin fått en ”dräkt” som kunde ac-
cepteras av den mesolitiska befolkningen. Denna 
process gick inte över en natt (Hallgren 1996; 
Sundström 2003). Den geografiska spridningen 
av en teknologi beror i första hand på om grup-
per av människor väljer att ta upp den som en 
del av sina liv eller inte. Dock finns andra viktiga 
variabler i sammanhanget – handlag, kunskap 
och tillgång till råmaterial (Apel 2001). Om inte 
dessa tre ingredienser finns företrädda är en in-
korporering av en ny teknologi omöjlig oavsett 
om det finns en intention eller inte. Även den 
låga befolkningstätheten kan antas ha bidragit 
till att individer som av olika anledningar läm-
nar sin lokalgrupp binder ihop stora geografiska 
områden. Den brittiske antropologen och evolu-
tionsbiologen Robin Dunbar (2001) som gjort 
studier av primaters och människans kognitiva 
förmåga menar att en gruppstorlek på ca 150 in-
divider är det antal intima kontakter en person i 
genomsnitt upprätthåller. Detta är oberoende av 
vilken typ av samhälle denna person lever inom. 
Det kan vara jägare/samlare eller inom moderna 
statsstater. Dessa grupper eller kontakter består 
av en samling människor som känner varandra väl 
och samverkar regelbundet (Dunbar 2001:173ff). 
Översatt till mesolitiska förhållanden får det kon-
sekvenser för hur människor, föremål och idéer 
kan spridas. Om en individ upprätthåller mellan 
100 och 150 kontakter kommer i förlängningen 
identitetsskapande idéer och föremål att få en 
snabb spridning över stora geografiska områden. 
Detta visar sig också i spridningen av t ex hand-
tagskärnetraditionen och senare även jordbrukets 
snabba spridning i Skandinavien. Hastigheten i 
dessa spridningar har sin förklaring i det meso-
litiska samhället med låg befolkningstäthet och 
stor social och individuell rörlighet. 

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka 
att för att kunna tala om handtagskärne- och 
mikrospånteknologi/-tradition bör man göra en 
åtskillnad mellan formell och teknologisk definition 
av materialet. Formellt definierade artefakter behö-
ver i princip bara uppfylla de metriska definitio-
nerna för t ex ett mikrospån. Det kan eller behöver 
inte påvisas någon teknologisk intention (Knutsson 

1998:79ff). Särskilda problem uppstår vid formellt 
definierade mikrospånindikationer i kvarts. För 
att med en större säkerhet kunna diskutera mikro-
spåntillverkning bör olika operativa led i produk-
tionen kunna beskrivas utifrån materialet. Dessa 
steg kan beskrivas som: 

1. Råmaterial. Stora fragment (noduler eller sto-
ra avslag) väljs ut till kärnor.

2. Tillverkning av kärnan. Kärnan formas från 
plattformen, och ibland från botten, till av-
långa spetsiga kölskrapor. Avfallet (avslagen) 
används vid tillverkning av knivar, skrapor, 
spetsar o s v.

3. Plattformspreparering och kärnuppfriskning. 
4. Mikrospåntillverkning. Regelbundna mikro-

spån med triangulärt och prismatiskt tvär-
snitt. (Användning av artefakten)

Varje enskilt led efterlämnar diagnostiska avslag 
som gör det möjligt att bestämma vilket led i pro-
duktionen som finns företrätt i materialet. De tre 
inledande stegen utförs med direkt teknik, med 
knacksten eller hornhammare. Det fjärde steget 
utförs med indirekt tryckteknik, med en hornpuns 
(t ex Madsen 1992:118ff; Sørensen 2006:19ff). 
Detta är den rekonstruerade tillverkningssekven-
sen i ett experimentellt sammanhang, och utförs 
på en och samma plats. De arkeologiska materia-
len, åtminstone i Mellansverige, är svåra att sätta 
in i ett idealt handlingsschema. De material som 
påträffas här är till stor del utförda i råmaterial 
som kan betecknas som för lokalen exotiska, el-
ler åtminstone inte lokalt förekommande. Detta 
innebär att de olika stegen i produktionen utförts 
på olika platser, olika långt från råvarukällan. T. 
ex betyder detta att steg 1 och 2 utförs nära rå-
varukällan medan steg 3 och 4 utförs upprepade 
gånger på platser allt längre bort. Detta får kon-
sekvensen att, som noterades vid Stormossenbo-
platserna (Guinard & Vogel 2006b), ett femte 
steg i produktionen kan läggas till:

5a. Slutgiltig, ofta bipolär, tillslagning av kärnan i 
syfte att ta tillvara materialet full ut (se även 
steg 2). altternativt

5b. Kassering av avslutad kärna. 
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5a sker följaktligen längst bort från råmaterialkäl-
lan, i material som kan betecknas som exotiska. 
Detta schema beskriver i princip endast kärnans 
livscykel, men inom ett område som Mellansverige 
får det konsekvensen att denna chaine d’operatoire 
kan vara utspritt över ett område som i princip 
kan motsvara en sträcka på 25-30 mil. 5b motsva-
rar hanterandet av kärnor i lokala råmaterial.

Steg 5 kan i princip jämföras med steg 2. Vid 
tillverkningen av kärnan (steg 2) består restpro-
dukterna av avslag. Dessa avslag används vid till-
verkning av t ex knivar, sticklar och spetsar. Med 
Binfords terminologi, expedient technology, d v s icke 
vårdande eller tillfällig teknologi, eller situational 
gear, d v s används i situationer där omedelbara 
behov av verktyg tillgodoses (Binford 1978:330ff, 
1983:281). Det slutliga reducerandet av kärnan 
(steg 5) resulterar i ett antal avslag och restpro-
dukter som kan retuscheras eller användas direkt 
på motsvarande sätt som vid steg 2. 

Genom att betrakta teknologin på detta sätt kan 
vi argumentera för att om det går att belägga de 
teknologiska sekvenserna ovan kan det betraktas 
som ett intentionellt utfört hantverk där slutpro-
dukten är essentiell, dvs en artefakttyp som är reell, 
dvs måste förstås som verklig för den förhistoriska 
människan. Teknologin, om den utförs inom detta 
ramverk, kan ses som att det förmedlats inom en 
tradition där typen (i detta fall handtagskärnan och 
mikrospånen) betraktats som faktiska och efter-
strävansvärda föremål. Typen har alltså inte repro-
ducerats under påverkan av generativ materialism, 
dvs beroende av slumpmässiga eller intentionella 
upptäckter (Apel & Darmark, i denna volym).

Handtagskärnor och mikrospån  
under slutet av senmesolitikum  
och tidigneolitikum

Handtagskärnor och mikrospån är i likhet med t 
ex tvärpilar föremålsformer som används i diskus-
sionen om förändringar i det senmesolitiska sam-
hället omkring 4500 f Kr. Tvärpilar anses ersätta 
mikrospån på dessa sena boplatser (Knutsson m fl 
1999; Larsson m fl 1997). Dateringsunderlaget 
för denna diskussion är lika svagt och svårtolkat 

som för tvärpilar (se ovan). Mikrospån och hand-
tagskärnor förekommer på ett stort antal platser 
i Mellansverige under mellan och senmesoliti-
kum (på Södertörn i huvudsak i form av mikro-
spån). Problematiskt är emellertid att reda ut vid 
vilken tid denna teknologiska tradition upphör. 
Ovanstående idé att tvärpilar ersätter mikrospån 
ca 4500 f Kr tycks inte gälla utifrån en analys av 
de boplatser som använts vid argumenteringen. 
Perioden omkring 4500 f Kr är kanske den enda 
del av mesolitikum då tvärpilar inte förekom-
mer i Mellansverige (se ovan). Tendensen i södra 
Skandinavien och södra Norge är däremot att 
tvärpilar ersätter mikrospån i slutfasen av mesoli-
tikum. I södra Västsverige sker detta ca 4500 f Kr 
och i Norge något tidigare, ca 4700 f Kr (Sjögren 
1991:27; Glørstad 2004:47ff). 

Hur är det då med mikrospånteknologin i Östra 
Mellansverige? Sent daterade boplatser med mikro-
spån är relativt ovanliga och som sagt svårbedömda. 
Boplatserna är av i huvudsak två kategorier:

• Mesolitiska boplatser med sena dateringar.
• Tidigneolitiska TRB-lokaler.

Under förutsättning att man på de tidigneolitiska 
platserna faktiskt har producerat mikrospån inne-
bär det att denna tradition fortsätter efter intro-
duktionen av jordbruk och har varit en del i den 
nya materiella kulturen. Detta vore anmärknings-
värt men inte omöjligt. De tidigneolitiska lokaler 
där mikrospånteknologi påträffats i Mellansverige 
är Skumparberget 2, Frotorp och Lilla Gävsjö. 
Mikrospånen från Skumparberget 2 tillverkades i 
hälleflinta och påträffades i tre koncentrationer på 
ytan. En koncentration i lokalens södra del sam-
manföll med i huvudsak bearbetad kvarts och be-
dömdes tillhöra en mesolitisk fas. De två övriga 
koncentrationerna påträffades emellertid i anslut-
ning till produktionsavfall från tillverkningen av 
tunnackiga porfyrityxor samt keramik. Den rums-
liga kopplingen mellan keramik, tunnackiga yxor 
och mikrospån gör det möjligt att tolka de senare 
som att de tillhör den tidigneolitiska fasen. Utgrä-
varna argumenterar för möjligheten att mikrospå-
nen är tidigneolitiska utifrån kopplingen mellan 
mikrospån, yxproduktion och keramik, samt att 
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dateringar från västkusten och Skåne pekat mot 
en användning av mikrospånteknik fram till ca 
3000 f Kr (Sjögren 1991; Apel m fl 1996). Emel-
lertid konstateras att inga neolitiska ledartefakter 
påträffats i hälleflinta samt att mikrospånproduk-
tion inte förekom i sydskandinavisk flinta. Dess-
utom påträffades bultade yxor på boplatsen, till-
verkade i annat material än porfyrit. Nivån över 
havet gör det även möjligt att en mesolitisk bo-
sättning funnits på platsen innan den tidigneoli-
tiska inlandslokalen etablerades. Sammantaget 
tolkas de två södra mikrospånförekomsterna som 
mesolitiska medan den tredje inte helt kan bort-
förklaras som tidigneolitisk utifrån fyndassocia-
tionen (Apel m fl 1996:165f). Att samtliga fynd av 
mikrospånteknologi i hälleflinta ska kopplas till 
en eller flera mesolitiska bosättningar stöds även 
av det faktum att fynden tycks förekomma i kon-
centrationer på ytan. Detta är ett vanligt förekom-
mande mönster på mesolitiska kustbosättningar (t 
ex Guinard & Vogel 2006b). Tilläggas kan även 
att det inom den tidigneolitiska ytan framkom ett 
bränt benfragment från vikaresäl samt enstaka 
fiskben. Även om det inte kan uteslutas att dessa 
fynd kan kopplas till den neolitiska fasen ligger 
det nära till hands att tolka dessa ben som att de 
härrör från en strandbunden kontext. Även vid 
den tidigneolitiska boplatsen Skogsmossen fram-
kom emellertid sälben. Utifrån stenmaterialet där 
kunde inga föremål säkert kopplas till någon me-
solitisk aktivitet på platsen (Hallgren m fl manus). 
Vid Frotorp påträffades ett mikrospån i kambrisk 
flinta vid undersökningarna av en tidigneolitisk 
inlandsbosättning. Rumsligt är detta fyndet dock 
separerat från övriga stenåldersfynd. Den tidig-
neolitiska ytan var belägen väster om en drum-
lin medan mikrospånet framkom strax norr om 
denna. Däremot kan fynden sammankopplas med 
majoriteten av kvartsitfynden inom ett ca 5 x 10 

m stort område (Blomqvist m fl 2006:32ff). Den 
rumsliga separeringen samt det faktum att mik-
rospånet påträffades tillsammans med bearbetad 
kvartsit talar för, om än inte bevisar, att detta bör 
betraktas som en mesolitisk yta.

Skumparberget 2 och Frotorp är två tidigneoli-
tiska i/nlandsboplatser. Att mesolitiska artefakter 
(mikrospån) förekommer här kan kanske närmast 
förklaras med strandförskjutningen i Mellan-
sverige. Lämpliga boplatslägen under mesolitisk 
tid är i vissa fall lämpliga även för bosättningar i 
inlandsmiljö under senare tid. Antalet tidigneo-
litiska kustboplatser med misstänkt mesolitiska 
fynd är mycket få i Mellansverige. Boplatsen Lilla 
Gävsjö i Uppland är det enda av oss kända fallet. 
Lokalen är en liten strandnära bosättning i en ut-
präglad skärgårdsmiljö. På platsen tillvaratogs en 
mindre mängd keramik som tolkats som trattbä-
garkeramik. Dessutom påträffades små mängder 
bearbetad flinta med slipyta. Bland övriga fynd 
nämns bl a ett fragment av ett mikrospån i berg-
art. Lokalen är daterad till ca 4040-3510 f Kr (Gra-
ner 2003:19ff). Den ligger alltså i en mycket sen 
mesolitisk fas med dateringar in i en tidig del av ti-
digneolitikum. Det faktum att mikrospån kan, om 
än med tvekan, beläggas till tidigneolitiska lokaler 
och då i synnerhet till kustnära sådana pekar mot 
att denna teknologi, om än i mycket begränsad 
omfattning, tycks ha funnits kvar under en inle-
dande fas av tidigneolitikum (fig.5). Dateringarna 
från Frotorp och Lilla Gävsjö placerar dessa plat-
ser i en mycket tidig fas av tidigneolitikum.

Hur ser dateringarna ut på senmesolitiska lo-
kaler? Kan man belägga mikrospånteknologi efter 
4500 f Kr? I likhet med antalet tidigneolitiska lo-
kaler med mikrospånindikationer är antalet sent 
daterade mesolitiska lokaler med mikrospån få 
(fig. 6)). De tre lokalerna Lund 32, Myrstugeber-
get 2 och Stormossen 1 har en geografisk sprid-

Figur 5. Tabell över tidigneolitiska lokaler med mikrospån.

Figure 5. Early Neolithic sites with microblades.

Bpl M ö.h. Fynd Kontext Datering

Frotorp, Närke ca 62,5 Mikrospån i kambrisk flinta ? 3969-3353 f kr

Skumparberget 2, Närke ca 57-60 Mikrospån i hälleflinta ? TN

La Gävsjö (kust), Uppland ca 40 Mikrospånfragment (?) i bergart ? 4000-3800 f kr
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ning i Mellansverige fördelat på Södermanland, 
Närke och Uppland. De täcker med andra ord in 
en stor del av det aktuella området. Dateringsmäs-
sigt ligger de i intervallet 4460-4220 f Kr. Lund 
32 och Myrstugeberget 2 innehåller fynd från se-
nare tidsperioder (neolitikum) (se ovan) vilket i 
detta sammanhang möjligen kan ge mikrospånen 
en neolitisk datering. Boplatsen vid Stormossen 
1, som undersöktes inom E4-projektet, innehål-
ler även den senare dateringar, men dessa ligger 
i yngre bronsålder-äldre järnålder. Jordbrobo-
platsen är daterad till ett ungefärligt intervall, 
ca 4200-3800 f Kr. Mikrospånen från lokalen är 
tillverkade i kvarts (2 stycken) och det är därför 
tveksamt om den ska ingå i sammanställningen 
(se ovan). Boplatser med indikationer på mikro-
spånstraditionen är som synes mycket få. Förutom 
Stormossen 1 undersöktes ytterligare två, något 
yngre, senmesolitiska boplatser i samband med 
E4-undersökningarna, Postboda 3 och Skallmy-
ran, utan att några indikationer på mikrospåntek-
nologi påträffades (Darmark & Sundström 2006; 
Guinard & Vogel 2006a). Denna genomgång kan 
sammanfattas med att mikrospånteknologi kan 
beläggas under hela senmesolitikum och med stor 
tvekan även en bit in i tidigneolitikum och då as-
socierat med trattbägarkulturens artefakter. Den 
ringa mängden fynd och boplatser från den senare 
delen av senmesolitikum som kan ge underlag för 
att belysa detta, är emellertid i sig en indikation 
på att mikrospåntraditionen börjat förlora sin be-
tydelse under slutskedet av senmesolitikum. Den 
förmodade utfasningen av mikrospånteknologin 
ca 4500 f Kr, då den ersätts med tvärpilar, kan dä-
remot inte tydligt beläggas. Detta skifte, om det 
är korrekt att använda det uttrycket, bör istället 
läggas till introduktionen av trattbägarkulturen 

i Mellansverige ca 4000 f kr och då tillsammans 
med bl a keramik, tamboskap, odling och anläg-
gandet av inlandsboplatser, d v s i samband med 
en neolitisk ekonomi och livsstil.

Asktuff, jaspis och tuffit
Materialet från Stormossenboplatserna är iden-
tiskt med det som Lannerbro noterat som grön el-
ler grågrön bandad asktuff (Lannerbro 1992). Ask-
tuffen har en begränsad naturlig utbredning: i fast 
klyft i ett stråk nordväst om Axi fäbod och utmed 
Rostberg och Karlsberget i Mora socken i Dalar-
na. I närområdet påträffas den i moränen som en-
staka stycken. Asktuffen i allmänhet påträffas i en 
mängd olika färger, allt från röd och rosa till svart. 
Lannerbros inventeringar har uppmärksammat 
tufförekomsten på boplatser i större delen av mel-
lersta och norra Dalarna (Lannerbro 1992:12ff). 
Längre söderut är den mera sparsamt företrädd 
och då i princip uteslutande i anslutning till Dal-
älven och dess vattensystem (fig. 7). Asktuffen har 
även påträffats vid arkeologiska undersökningar i 
Gästrikland, Hälsingland och Uppland (Apel m fl 
1996; Björck m fl 2001; H. Knutsson muntligen). 
I Västmanland finns en inventerad lokal med fynd 
av asktuff. I samtliga dessa fall har fynden påträf-
fats i mesolitiska kontexter och företrädelsevis i 
samband med mikrospånproduktion. Med undan-
tag för fynden vid Lilla Ramsjö och Kallmossen 
i Uppland är asktuffen från dessa lokaler av en 
något annan typ (färg) än den som påträffats vid 
Stormossen. Kartan (fig. 7) visar på en tydlig kon-
centration av boplatser med grön-grågrön asktuff 
i området kring Siljansringen, d v s Oreälven samt 
angränsande vattensystem. Längre söderut kon-
centreras spridningen till Dalälvens lopp. 

Figur 6. Sent daterade senmesolitiska lokaler i Mellansverige.

Figure 6. Late Mesolithic sites in Central Sweden with late dating. 

Bpl m ö.h. Fynd Kontext Datering

Lund 32, Närke 46-48 Mikrospån i hälleflinta ? 4370-4240 f kr

Stormossen 1, Uppland 60 Mikrospån i tuff ? 4340-4040 f kr

Myrstugeberget 2, Södermanland 40-41 Mikrospån i flinta och kvartsit ? 4350-4220 f kr

Jordbroboplatsen, Södermanland 38 Mikrospån i kvarts ? 4200-3800 f kr
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Förutom den grågröna asktuffen är även jaspis 
och den grårosa tuffiten av intresse. Den grårosa 
tuffiten förekommer naturligt inom i princip 
samma område som asktuffen. Jaspisen påträffas 
i fast klyft i Älvdalens socken och i Los-området 
i Hälsingland samt i block vid Axi fäbod i Mora 
socken (Lannerbro 1992:14f). Jaspisen är en röd, 
tät bergart som har flintlika kvaliteter. Vanligt 

förekommande fynd är kärnor och andra rester 
av mikrospånproduktion men även t ex skrapor. 
Den grårosa tuffiten är även den en tät och flintlik 
bergart. Dessa två bergarter har inte påträffats vid 
Stormossenboplatserna, men däremot vid under-
sökningar i norra Gästrikland och i Hälsingland. 
Materialen har på dessa platser bl a använts vid 
tillverkning av mikrospån på dessa platser (Apel 

Figur 7. Området i Mellansverige och södra Norrland med boplatser med asktuff, jaspis och tuffit.

Figure 7. The area in Central Sweden and southern Norrland with settlements where ash tuff, jasper and tuffite 
have been found. 

Jaspis

Asktuff

Stormossen
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m fl1996; Björck m fl 1999; Björck m fl 2001). 
Inom materialens naturliga spridningsområde 
tycks de förekomma på samma platser eller när-
liggande platser som asktuffen. Det finns dock en 
tendens att jaspis och den grårosa tuffiten har en 
något nordligare spridning även i Siljansområdet. 
Utanför detta område tycks det däremot som om 
den grågröna asktuffen förekommer längs Daläl-
ven och i Uppland längre söderut. Jaspis och tuf-
fit tycks däremot ha använts längs Norrlandskus-
ten (fig. 7). Värt att notera är att de undersökta 
platserna är få. De nordliga lokalerna – Valhalla, 
Gårdsjösundet och Vittersjö – är dessutom date-
rade något äldre än Stormossenlokalerna (Valhalla 
är endast strandlinjedaterad och kan vara yngre 
om den inte är knuten till den dåvarande havs-
stranden). Lilla Ramsjö och Kallmossen i Uppland 
är inte radiometriskt daterade men torde utifrån 
höjden över havet vara samtida eller möjligen nå-
got äldre än Stormossenlokalerna. 

Finns det en kronologisk förklaring till valet av 
råmaterial? Eller finns det en preferens för ett visst 
råmaterial kopplat till olika sociala grupper? Dessa 
mönster ger ett antal intressanta tolkningsmöjlig-
heter. Asktuffen och hälleflintan har vid Stormos-
senboplatserna nyttjats till mikrospånproduktion 
men uppvisar annorlunda avfallsmönster (Gui-
nard & Vogel 2006b). Resterna efter asktuffen har 
kunnat kopplas till de delar av schemat för mik-
rospånproduktion som består av steg 3, 4 och 5a. 
Detta har tolkats som att färdiga kärnor tagits till 
platsen som personal gear. Vad gäller hälleflintan 
så har hela schemat kunnat beläggas vid Stormos-
sen. Skillnaden mellan materialen består även i 
det sista steget, som för hälleflintans del är steg 
5b, d v s kassering av avslutad kärna. Detta skulle 
kunna innebära att inte bara materialet utan även 
bäraren (personen) har rört sig över ett stort geo-
grafiskt område. Dessutom kan genom detta reso-
nemang även kännedomen av teknologin beläggas 
i den yttre skärgården. Det faktum att mikro-
spånproduktion kan beläggas till skärgårdsområ-
det är inte något nytt. Welinder undersökte un-
der 1970-talet boplatsen Sjövreten på Södertörn. 
Här påträffades bl a mikrospån och kärnfragment 
från handtagskärna i Kristianstadsflinta (Welin-
der 1977:62 & 74f). Stormossenboplatserna kan även 

kopplas till ett större bosättningsmönster där t ex Daläl-
ven och Siljanregionen ingått som en del. Dessa hand-
lingsscheman förekommer givetvis i områden där 
flintan förekommer naturligt. Den stora mängden 
fynd samt det ensartade valet av råmaterial (flinta) 
i dessa områden gör det dock svårare att separera 
ut olika steg på detta sätt. I södra Sverige är dess-
utom landhöjningen (alt landsänkningen) mer 
problematisk än i Mellansverige där kustbundna 
lokaler har relativt korta faser samt separeras ut 
rumsligt. Bärare av ett teknologisk know how väljer 
råmaterial efter tillgång och lämplighet vilket ger 
en genomskinlighet vid analyser i områden där 
flinta saknas. 

Sammanfattande resultat
Resultatet av denna studie kan sammanfattas i föl-
jande punkter:

• Mikrospånteknologin i Mellansverige finns 
företrädd under hela senmesolitikum dock 
med en markant minskad frekvens under de 
sista århundradena före ca 4000 f Kr.

• Tvärpilar förekommer på Mellansvenska bo-
platser från omkring ca 4000 f Kr, d v s i sam-
band med neolitiseringen, inte redan omkring 
4500 f Kr. som tidigare hävdats.

• Möjligen finns en fas med skevpilsboplatser, 
ca 6500-5300 f Kr, i Mellansverige. Detta är 
dock tveksamt och kan förklaras utifrån fel-
registrering.

• Skeendet i Mellansverige skiljer sig från öv-
riga delar av Skandinavien där trattbägarkul-
turen etableras under tidigneolitikum på så 
vis att ingen ”förberedelsefas” inför det som 
ska komma (det neolitiska) kan skönjas arkeo-
logiskt. Det är också denna geografiska del av 
Skandinavien där den gropkeramiska kulturen 
utvecklas ur trattbägarkulturen. I övriga delar 
(Skåne, Västkusten, delar av Västergötland 
och sydöstra Norge) anammas megalitideolo-
gin såsom ytterligare ett steg mot en hierarki-
sering av samhället.

• Asktuffen, jaspis och tuffit bildar ett gemen-
samt område i norra Uppland, Dalarna och 
södra Norrland som under senmesolitikum in-
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dikerar ett territorium där dessa material i stor 
utsträckning använts vid mikrospåntillverk-
ning. Liknande områden/territorier vad gäller 
kvarts, hälleflinta, kambrisk flinta och sydskan-
dinavisk flinta finns längre söderut (se nedan).

Diskussion 
Vad kan färgen ha haft för betydelse vid valet av 
råmaterial? Fanns det kulturella preferenser? Färg 
som kulturell markör har diskuterats ett flertal 
gånger, bl a av Sandmo (1986), Sjurseike (1994), 
Lundberg (1997) och Falkenström (2003). Dessa 
har diskuterat färgens symbolvärde och kan knyta 
olika preferenser till områden och tid. Sandmo 
diskuterar färgens betydelse utifrån etnografiska 
källor. Hon menar att färgerna vitt, svart och rött 
utgör grundläggande symboler i social kommu-
nikation (Sandmo 1986). Lundberg pekar på den 
röda skifferns utbredning i Norrlands inland och 
längs Norges norra kust (Lundberg 1997:165ff). 
Även Falkenström diskuterar färgens betydelse 
som identifikationsmarkörer mellan grupper (Fal-
kenström 2003:316ff). En gemensam tanke mellan 
dessa författare är att färgen i viss mån kan kopp-
las till grupper och territorier. Inom det aktuella 
området finns som nämnts två huvudsakliga färg-
preferenser, grönt och rött. 

Det geografiska område som kännetecknas av 
den gröna färgen motsvaras av området kring Sil-
jan och södra Dalälvens lopp, d v s södra Dalarna, 
norra Uppland och delar av Gästrikland. Om detta 
kan beskrivas som territoriet för en grupp (d v s 
en undergrupp inom handtagkärnetraditionen) 
motsvarar detta även den grupp som närmast in-
teragerar med dem som väljer att uppta jordbruket 
under tidigneolitikum, d v s trattbägarkulturen. 
Grovt sett motsvarar detta område även den nord-
ligaste utbredningen för trindyxor och slagteknik-
yxor i grönsten (fig. 8). Det bör även tilläggas att 
i denna del av södra Norrland och norra Svealand 
finns även den tidiga mesolitiska storspånindu-
strin (Knutsson 2005:251f). Dessa fynd (storspån 
och kärnor) påträffas på samma platser där mikro-
spånproduktion kan beläggas (t ex Apel m fl 1996). 
Detta område motsvarar även i stort den nordliga 
utbredningen för den gropkeramiska kulturen un-

der mellanneolitikum, d v s Gästrikland och Da-
larna. Den gropkeramiska traditionen, som tolkas 
som en förändringsprocess och en utveckling ur 
trattbägarkulturen kan i gränsområdet (det gröna 
området) ha fungerat som en kompromiss som 
tilltalade människorna som där levde som jägare/
samlare. Kanske en motsvarande förändringspro-
cess som tycks ha skett i södra Skandinavien och 
Mellansverige 500 år tidigare? Representerar dessa 
potentiella områden långlivade sociala strukturer? 

Handtagskärnetraditionen kan kopplas till en 
region i de södra och västra delarna av Sverige 
med naturlig förekomst av sydskandinavisk flinta 
och en region med andra för respektive område (i 
detta fall Mellansverige och delar av norra Göta-
land) lokala råmaterial, t ex med kinnekulleflinta 
(kambrisk), kvarts, tuff, hälleflinta, kvartsit (Kind-
gren 1991:40ff; Nordqvist 1991:73). Dessa områ-
den (fig. 9) där sydskandinavisk flinta inte i första 
hand nyttjats vid mikrospåntillverkning bildar en 
sammanhängande geografisk enhet som omkring 
4000 f kr i likhet med de flintförande områdena 
tar upp jordbruket (trattbägarkulturen). Detta kan 
förklaras av att de ingår i ett äktenskapsnätverk 
och att denna förändring sker inom en mesolitisk 
social enhet (Hallgren 1996; Hallgren 2003:592ff). 
Denna sociala enhet omfattar i ett sådant perspek-
tiv inte hela det område som omfattas av ett tek-
nologiskt know how vad gäller mikrospånteknologi 
utan endast en del av den. Handtagskärnetradi-
tionen som finns i södra, mellersta och stora delar 
av norra Sverige ska i ett sådant scenario inte be-
traktas som en social markör utan endast som ett 
uttryck för en teknologisk och ekonomisk strategi 
som förmedlats inom en annan typ av socialt age-
rande. Den snabba spridningen av handtagskärne-
traditionen ca 7000 f Kr talar emot detta. Denna 
spridning har, liksom senare spridningen av jord-
brukets idé, skett inom ett redan etablerat meso-
litiskt samhälle (Knutsson m fl 2003:418f). En 
förutsättning för detta resonemang är då delvis att 
en del av de förändringar som kan spåras i södra 
och västra Skandinavien även ger, och bör ge, en 
återklang i Mellansverige. Detta tycks inte vara fal-
let. Istället har de områden som kännetecknas av 
andra material än flinta uppvisat ett separat ske-
ende, ett skeende där neolitiseringsförloppet sker 
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under en kort period utan tecken på en förbere-
dande fas. Den nordgräns som spridningen av det 
tidigneolitiska jordbruket tycks ha, i princip Daläl-
vens södra lopp och norra Värmland, tangerar och 
överlappar delvis det område som under senme-
solitikum kännetecknas av användandet av tuff i 
Mellansverige och som senare helt omfattas av den 
gropkeramiska kulturens uppträdande (se ovan). 
Området har alltså under tidigneolitikum varit en 
gränszon där människor inom samma råmateri-
algrupp gjort olika val. Alternativt finns det trots 
allt en eko-funktionalistisk förklaring där Dalälven 
och t ex ädellövskogens spridning indikerar det 
område där ett lågteknologiskt jordbruk kan upp-
rätthållas (Hultén & Welinder 1981). Detta döljer 
i så fall under tidigneolitikum den till synes sam-

manhållna grupp som kan skönjas under mesoliti-
kum och som åter blir synlig under den gropkera-
miska traditionen. Den nära kontakten mellan den 
jordbrukande befolkningen söder om Dalälven och 
den mer fortsatt mesolitiskt levande befolkningen 
strax norr om denna manifesteras i de artefakter 
av röd skiffer från norr och enstaka tvärpilar i 
flinta, mångkants- och tunnackiga yxor från söder 
inom respektive område (Taffinder 1998; Hallgren 
2003). Kanske finns det en annan förklaring. Det 
tidigneolitiska jordbruket (trattbägarkulturen) har 
framställts som en till stor del ideologisk företeelse, 
en social manifestation (Sundström 2003). Enligt 
denna teori uppfattar sig fortfarande de männis-
kor som omfattas av denna materiella kultur som 
egalitära och synliggör denna ideologi, t ex på sam-
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Figur 8. Karta över trindyxor och indikationer på yxproduktion i Siljanregionen.

Figure 8. Map of peaked axes and indications of axe productions in the Lake Siljan region,
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lingsboplatser vid kusten. Dessa platser domineras 
av det kollektiva, jakt/fiske samt socialt samspel. 
Ekonomiskt spelade jakt och insamling stor roll 
och kanske kan man i denna gränszon uppfatta ett 
område som nyttjades för detta ändamål. De tyd-
liga materiella lämningarna av trattbägarsamhäl-
let-samhället i form av inlandsgårdar påträffas inte 
här, eller så har vi inte hittat dem. Människorna 
gör andra saker. I samband med att jordbruket tar 
ett steg tillbaka i och med att den gropkeramiska 
kulturen uppträder så blir denna del av området 
”synligt” för oss igen. Det kanske är så att detta 
nordliga område, norr om Dalälven och Siljans-
bygden, socialt sett tillhörde trattbägarkulturen 
utan att de materiella och ekonomiska utslagen av 
kulturen anammas.  

Figur 9. Karta över områden som domineras av ett 
råmaterialval vad gäller mikrospånteknologi.

Figure 9. Map of areas where the choice of raw mate-
rial was geared towards microblade technology.

Kvarts och hälleflinta

Kinnekulleflinta

Flinta

Tuff
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rom the end of the Mesolithic in Central 
Sweden there are a number of types of ar-
tefacts that have played an important role 

in the discussion on the neolithisation process. 
The artefacts primarily discussed in this article 
are handle cores, microblades and transverse ar-
row-heads. Historically, the chronology of these 
objects has formed the basis for the assumption 
that there occurred a transformation of Late Me-
solithic society in the region around 4500 BC. 
The idea is that transverse arrow-heads replaced 
microblades on Mesolithic sites around this time. 
This change is supposed to mirror the course of 
events observed in Southern Scandinavia, where 
the Ertebölle culture has been interpreted as a 
break with the earlier Mesolithic culture. Hence, 
the changes in Southern Scandinavia are sup-
posed to have had repercussions in Central Swe-
den, in the form of a preparation of what was to 
come, i.e. neolithisation. By way of introduction, 
this article will explore those sites in Central 
Sweden where these types of artefacts are found. 
Dating and contexts are discussed. At the exca-
vation of the Late Mesolithic sites at Stormos-
sen, a project brought about by the construction 
of the E4 highway in Uppland, handle cores and 

microblades were found. These were made from, 
among other materials, ash tuff and hälleflinta. 
Important questions raised in the article are:

• When did transverse arrow-head emerge?
• When did handle cores and  

microblades disappear?
• What role did the choice of raw material play?

The result of the investigation of transverse arrow-
heads and microblades show that in contradiction 
to earlier assumptions, it is not possible to talk of 
an introduction of transverse arrow-heads around 
4500 BC. The contexts in which these artefacts 
occur are either clearly Early Neolithic or from 
chronologically mixed sites. Earlier studies have 
assumed that microblades disappeared around the 
same time as transverse arrow-heads were intro-
duced, i.e. circa 4500 BC. Upon closer investiga-
tion of the material, this does not seem to be the 
case either. The microblade technology appears to 
decline in importance during the Late Mesolithic, 
even if it does occur on settlements throughout 
the Late Mesolithic. However, the technology 
does not occur during the Early Neolithic. 

Summary

Handle cores and transverse arrow-heads. A discussion on stone technology and  
social processes during the Late Mesolithic and Early Neolithic
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tgrävningarna i E4-sträckningen har om-
fattat många olika platser. Efterarbetena 
har sedermera utmynnat i flera rapporter 

och skrifter. Som ett avslutande steg vill vi här 
lyfta fram några av platserna genom att i huvud-
sak koncentrera oss på ett fyndmaterial. Detta ma-
terial har varit ifrågasatt som informationskälla, 
trots att åtskilliga arbeten visat att det finns stor 
potential när det gäller tolkningar av förhistoriska 
lämningar.

Materialet är kvarts – kvarts som råmaterial-
källa, kvarts som bärare av kulturella val, kvarts 
som tecken på besök och återbesök under olika 
perioder. Listan kan göras längre men vi har valt 
att begränsa oss till några få teman. När sten be-
arbetas bildas ofta fragment med brottytor som 
vittnar om hur tillverkningen har gått till. Brot-
tytorna är särskilt många och tydliga i glasartade 
material som kvarts. Vikten av studier kring detta 
material kan inte nog understrykas, då vi ofta inte 
har mycket mer än kvartsfynden att utgå ifrån, 
åtminstone när det gäller mesolitiska platser. 
Analyser av kvartsartefakternas funktion och hur 
kvartssmidet organiserats är även av avgörande 
betydelse för tolkningar av funktion, varaktighet 
och organisation av de neolitiska boplatserna. Sär-
skilt genom slitspårsanalyser har vi fått mycket ny 
information att arbeta utifrån.

”Slitspårsanalysens bidrag till en kontextuellt 
orienterad arkeologi antas kunna bli stor, sär-
skilt i östra Mellansverige och delar av Norr-

land där kvartsmaterial dominerar fynden. 
Jag ser ingen annan möjlighet i dessa fall att ge 
materialet mening och därmed också ge legiti-
mitet åt att över huvud taget plocka upp det ur 
marken.” (Knutsson 2006).

Vi anser att detta citat kan utvidgas till att gälla 
kvartsanalyser i stort då man genom att samman-
foga resultaten från en mängd olika analysmeto-
der, däribland studier av frakturer, rumslighet och 
teknologi, kan skapa en stark grund för att tolka 
det samhälle de brukades i.

Låt oss först se vilka platser längs E4-sträck-
ningen som har genererat tillräckligt mycket 
kvarts för analyser. Huvuddelen av kvartsmate-
rialen kan först och främst härledas till stenål-
dersboplatser från Björklinge i söder till Mehe-
deby i norr (fig. 1).

Det är viktigt att bilda sig en uppfattning om 
vilken betydelse kvartsen haft för de människor 
som handskades med den. Först då kan vi gå vida-
re och ställa mer specifika frågor till källmateria-
let. De frågeställningar som vi har valt att arbeta 
med har ett antal specifika utgångspunkter. Våra 
frågor utgår från tidigare undersökningsresultat, 
inte minst i andra regioner. Vi har dessutom ta-
git hänsyn till Nordupplands naturliga förutsätt-
ningar utifrån topografi samt isavsmältnings- och 
landhöjningsförlopp. Vidare har vi fått en större 
förståelse för källmaterialet i samband med expe-
riment. Även antropologiska studier har bidragit 
till våra förkunskaper. 

Per Falkenström*, Karl-Fredrik Lindberg**
* Societas Archaeologica Upsaliensis
** Riksantikvarieämbetet UV GAL

Nya insikter i kvartsteknologi  
längs E4-sträckningen

Brott i kvarts 
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De kvartsmaterial som tillvaratogs och behand-
lades vid E4-utgrävningarna kan ses som en fort-
sättning på den forskningstradition som i hög grad 
har blivit förknippad med östra Mellansverige. En 
av anledningarna till vår nuvarande kännedom 
om kvartsmaterialen är storskaliga exploateringar 
i Mälardalsregionen, som i sin tur har genererat 
arkeologiska undersökningar. Andra skäl till det 
växande antalet boplatser har att göra med syste-
matiska inventeringar (Hammar & Wikell 1996). 
Dessutom är den vita kvartsen relativt lätt att se 
i terrängen, varför även platser med få fynd kan 
hittas utan större svårighet. Kvartsens höga frag-
menteringsgrad, och följaktligen många fynd, un-
derlättar letandet ytterligare. 

De senaste årens forskning har genererat flera 
analysmetoder som är till stor hjälp vid undersök-
ning och tolkning av kvartsens kulturella bety-
delse (Callahan m fl 1992). Nyinventeringar av s k 
kvartsboplatser har även givit insyn i boplatsorga-
nisation och ekonomi (Pettersson & Wikell 2004). 
I andra avseenden har kvartsen snarare fått stor 
betydelse som gravmarkör (Victor m fl 2005:39). 
Ett omdiskuterat tema är hur man kan se orga-
nisationen av olika bearbetningsmetoder som ut-
tryck för social identitet (Lindgren 2004:187). 

Vi har i den här artikeln valt att gå vidare med 
ett centralt tema som är kopplat till de förändring-
ar som antas äga rum omkring 4 500 f Kr. Utifrån 
empiriska iakttagelser av slagen kvarts finns det 
nämligen tecken på att jägar-samlarsamhällena i 
östra Mellansverige genomgick omfattande för-
ändringar vid denna tidpunkt, förändringar som 
bland annat tar sig uttryck i kvartsbearbetnings-
metoder och den rumsliga organisation inom 
det vi tolkar som boplatser (Lindgren 2004:19). 
Eftersom tyngdpunkten i vårt källmaterial date-
ras till tidig/mellan-neolitikum har vi utvidgat 
tidsramen för att även se om man kan spåra en 
förändring vid bearbetningen av kvarts vid intro-
duktionen av keramik.

Figur 1. Presentation av platser med fynd av kvarts.

Figur 1. Presentation of locations with finds of quartz.
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Teknologiska  
förändringar
I fokus för denna studie ligger teknologisk kvarts-
bearbetning i norra Uppland under drygt 2000 
år. Diskussionen bygger på skillnader mellan i hu-
vudsak två bearbetningsmetoder: plattformsme-
tod och bipolär metod. Det är framför allt platt-
formsmetod, särskilt varianten frihandsteknik, 
samt bipolär metod, som kan identifieras på oli-
ka kärnor och avslag. Mellansteget, alltså platt-
formsmetodens städteknik, är däremot svårare att 
identifiera (fig. 2). Proportionerna mellan meto-
derna är av stor betydelse för att förstå kvartsbear-
betningens olika steg. Genom experiment har Er-
rett Callahan visat att olika metoder efterlämnar 
karaktäristiska spår på såväl kärnor som avslag. Av 

särskilt intresse är att varje metod är avhängig kär-
nornas storlek (Callahan 1987:16). 

Denna trestegsmodell finner även stöd i arkeo-
logiska boplatsmaterial, d v s att kärnornas och 
avslagens storlek kan relateras till olika bearbet-
ningsmetoder. Det förekommer dock att exem-
pelvis bipolär metod tillämpas för att sönderdela 
relativt stora ämnen. Vidare är det svårt att påvisa 
städmetodens proportioner. Trots det är det fort-
farande möjligt att jämföra förhållandet mellan 
plattformsmetod och bipolär metod.

I sin avhandling har Christina Lindgren jämfört 
dessa metoder för att på empiriska grunder argu-
mentera för ett brytningsskede med flera teknolo-
giska förändringar omkring 4500 f Kr. Bland an-
nat minskar kvartsbrottens betydelse efter denna 
tidpunkt och därefter förekommer tvärpilar av 
flinta på boplatserna. Om dessa företeelser är de-
lar av mer långtgående förändringar finns det även 
anledning att titta närmare på de två vanligaste 
bearbetningsmetoderna av kvarts. Förhållandet är 
sådant att bipolär metod dominerar före 4500 f Kr 
medan plattformsmetod blir allt vanligare därefter 
(Lindgren 2004:195; 204).

På boplatser med kvarts kan vi också se föränd-
ringar i samband med introduktion av bl a kera-
mik och begynnande odling.

Även om själva metodbestämningen kan vara 
problematisk utgår vi från att Lindgrens iakttagel-
se är riktig, åtminstone på ett generellt plan. Vad 
skulle denna förändring bero på? En förklaring 
bygger på att tilltagande komplexitet under sen-
mesolitikum skapade ett behov av andra redskap 
(jfr Lindgren 2004:190). Man skulle således kun-
na hävda att storskaliga förändringar sammanföll 
med en reduktionsteknisk övergång som uttryckt 
i funktionella termer innebar att den bipolära me-
todens små och tunna redskap, exempelvis pilspet-
sar, minskade till förmån för plattformsmetodens 
större och kraftigare redskap, till exempel skrapor. 

Ett dylikt synsätt har emellertid inte vunnit 
mycket gensvar i de senaste årens forskning. Lind-
gren menar att ekonomin inte genomgick några 
betydande förändringar under senmesolitisk tid. 
Detta skedde inte förrän omkring 4000 f Kr. 
Proportionerna beträffande reduktionsmetoder 
bottnar i stället menar hon, i förhållandet mellan 

Figur 2. Reduktionsmetoder och experimentella 
erfarenheter. Schematiskt bearbetningssystem av kärnor 
enligt trestegsmodellen (från Callahan 1987:60).

Figur 2. Reduction methods and experimental expe-
rience. Schematic reduction system of cores according to 
the three step model (from Callahan 1987:60).
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teknologi och social struktur (Lindgren 2004:11). 
För att detta förhållande ska bli meningsfullt är 
det väsentligt att ta reda på vilka handlingar som 
avsätter materiella spår. Kvarts som bearbetas och 
används av människor förekommer i flera olika 
sammanhang. Vad representerar egentligen stora 
mängder slagen kvarts? Under vilka förutsätt-
ningar sker förändringar såsom de kommer till ut-
tryck i reduktionsgången på olika boplatser? Det 
är här vi tar avstamp i vår andra övergripande frå-
ga, boplatsernas inre organisation över tid belyst 
av skillnader i reduktionsmetod.

Med tanke på riklig förekomst av kvarts på 
många boplatser var bearbetning och använd-
ning av kvarts en väsentlig del av återkommande 
sysslor. Trots det är det knappast fråga om någon 
tidsödande sysselsättning. Experiment visar att 
hundratals bitar kvarts produceras på bara några 
minuter (Sundström & Darmark 2005:123; Fal-
kenström  manus). I samhällen där kvarts är en 
vanlig råvara kan bearbetningen engagera flera 
personer, både direkt och indirekt. Fältarbeten i 
Nya Guinea visar att tillverkningen av bifaciala 
ämnen är en högst social angelägenhet eftersom 
den alltid äger rum i grupper (Hampton 1999). 
I andra fall finns det uppgifter om att delar av 
produktionen hålls hemlig och är förbehållen ett 
fåtal individer (Apel 2001:200f). Så behöver det 
förstås inte ha varit i Norduppland under förhis-
torisk tid men exemplen visar att handlingarna 
är delar av sociala sammanhang och att denna 
har materialiserats på boplatserna och så skapat 
olika strukturer.

De synliga lämningarna måste därför förstås i 
relation till dessa strukturer samt till de intentio-
ner och handlingar som ligger bakom kvartsbe-
arbetningen. Bryan Pfaffenberger betonar själva 
utförandet som uttrycksmedel för samhällets för-
väntningar såtillvida att handlingarna bara utgör 
delar av en lång händelsekedja. Även om sociala 
relationer upprätthålls genom tillverkningen kan 
de ta sig varierande uttryck i olika tekniska kol-
lektiv (Pfaffenberger 1999:156 f.). Ibland är till-
verkare och användare samma person, vilket antas 
vara vanligt på boplatser med liten variation. Det 
sociala avståndet borde däremot öka på boplatser 
med stor variation. 

Sättet att bearbeta kvarts med bipolär metod 
eller plattformsmetod kan här ses som en länk 
mellan stensmed och de grupper där han eller hon 
ingår. Val av reduktionsmetod eller var bearbet-
ningen äger rum är således viktigt i olika sociala 
sammanhang. Utifrån detta resonemang anser vi 
att reduktionsmetoder och spridningsmönster ut-
trycker handlingar som i sin tur signalerar grupp-
tillhörighet och särskilda avsikter med boplatsbe-
söken. Mattias Ahlbeck menar att boplatsbesök 
följer en tradition genom s k kontextuell samtidig-
het. Härigenom upprepas handlingar efter ett väl-
bekant mönster (Ahlbeck 1995:42). Om detta be-
teende också formar kvartssammansättningen på 
relativt stora boplatser kan materialet behandlas 
mer enhetligt. Bearbetningen kan i så fall följa en 
tradition även om det rör sig om skilda händelser 
i tid och rum. De rumsliga strukturerna kommer 
alltså inte att blandas hur som helst.

Beträffande E4-undersökningarna i Nordupp-
land kommer vi fortsättningsvis att titta närmare 
på några av de kvartsförande boplatserna utifrån 
de aspekter vi nu tagit upp; variation över tid och 
variation mellan samtida boplatser. Hur skiljer sig 
kvartsmaterialet mellan platserna och vad är dessa 
skillnader uttryck för? Vad säger oss nutida experi-
ment om de förhistoriska handlingarna? Hur kan 
vi använda oss av spridningsbilder och statistiska 
modeller för att förstå de arkeologiska fynden? 
Frågorna riktas i första hand till kvartsmaterialen 
från de platser som har 14C-daterats till 5000-3000 
f Kr. På så sätt är det möjligt att spåra eventuella 
förändringar när det gäller reduktionsmetoder och 
rumsliga grupperingar som tillhör skilda krono-
logiska horisonter. Finns det i boplatsmaterialen 
stöd för att bipolär metod minskar under senme-
solitikum eller kan skillnader i reduktionsmetod 
förklaras på andra sätt, exempelvis som uttryck för 
samtida gruppkonstellationer med olika behov?

Förekomst av kvarts  
i E4sträckningen
Före 2002 fanns det nästan inga kända stenålders-
lämningar i norra Upplands skogsområden. De ut-
grävda fornlämningarna var då begränsade till ett 
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fåtal boplatser (Segerberg 1999:41). Utöver dessa 
undersökningar var det framför allt lösfynd såsom 
stenyxor och spetsar som vittnade om att män-
niskor hade vistats här i flera årtusenden. Antalet 
lösfynd stod dock inte i proportion till andelen 
boplatser, åtminstone i jämförelse med de talrika 
fornlämningar som har hittats vid inventeringar 
i Gästrikland och Södermanland (Björck 2000; 
Hammar & Wikell 1996). Det var med denna 
vetskap som systematiska inventeringar företogs i 
E4-sträckningen. Totalt registrerades 19 nya sten-
ålderslokaler, huvudsakligen belägna på åsryggar i 
skogsmark (Björck & Guinard 2003:9). Påföljande 
år genomfördes utgrävningar och analyser av ut-
grävt material som visade att fornlämningar med 
bearbetad kvarts förekom från senmesolitikum till 
slutet av bronsåldern (5000-500 f Kr; fig. 3). 

Kvartsmaterialen varierade i såväl omfattning 
som kvalitet. På somliga platser var kvartsfynden 
de enda synliga tecknen på mänsklig verksamhet. 
Utifrån antal och vikt kan vi se vissa skillnader 
mellan lokalerna, även om fynden har tillvarata-

gits på olika sätt och genom varierande metod-
val. En övergripande skillnad är till synes kro-
nologisk. I varje fall är andelen kvarts tämligen 
begränsad efter 4400 f Kr. Generellt sett är också 
medelvikten högre på de neolitiska boplatserna. 
Sammansättningen är dock fortsättningsvis kom-
plex såtillvida att andelen kvarts varierar mellan 
samtida platser. 

Fördelningen av platserna sammanfaller täm-
ligen väl med undersökta boplatser från samma 
perioder i Stockholmsregionen (Färjare & Ham-
mar 2000; Olsson 2003; Runesson 2003; Wick-
man 2000). Kvartshanteringen kan därmed sättas 
in i ett större sammanhang även om olika utgräv-
ningsmetoder försvårar jämförelser av kvanti-
tativa data. För att kunna pröva de teorier som 
presenteras om de förändringar som tidigare setts 
i de diskuterade bearbetningsmetoderna, måste vi 
titta närmare på tekniska attribut och behandla 
dem statistiskt. Härigenom hoppas vi kunna 
fånga upp väsentliga drag i kvartsproduktionen 
och studera variationen i tid och rum.

Figur 3. Fördelning av tillvaratagen kvarts samt datering av de berörda platserna i E4-sträckningen.

Figur 3. Amount of collected quartz and dating of the sites in question along the new E4-highway.

Plats Datering, kal BC Kvarts, antal Kvarts, vikt (g) Medelvikt (g)

Stormossen 5:2 4730 1371 8042,5 5,9

Stormossen 5 4660 3015 7852,7 2,6

Stormossen 4 4540 2146 6166,6 2,9

Stormossen 1 4395 1714 4915,7 2,9

Skallmyran 4310 104 556 5,3

Postboda 3 4000 425 567 1,3

Glädjen 3600 32 278 8,7

Högmossen 3500 844 6676 7,9

Bålmyren 3500 378 1414 3,7

Snåret 3400 335 686 2,1

Postboda 2 3245 449 2887 6,4

Postboda 1 3100 41 417 10,2

Brännpussen 2750 50 670 13,4

Djurstugan 2300 44 195 4,4

Sommaränge skog 2000 115 421 3,7

Ryssgärdet 2000 109 650 6,0
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Råmaterialutvinning  
i Norduppland

Vår kunskap om råmaterialutvinning är i hög grad 
knuten till vad som lämnats kvar på boplatserna. 
Såväl kvartsens mängd som dess kvalitet visar hur 
omgivningarnas resurser har nyttjats. Spåren ser 
också olika ut alltefter utvinningsmetoder och de-
ras varaktighet. Dessutom kan eventuella skillna-
der mellan materialen belysa olika skeenden inom 
en och samma boplats. 

Flera bearbetade stenmaterial är idag möjliga 
att proveniensbestämma. Även om inte den exak-
ta källan är känd kan mineralsammansättningen 
indikera om exempelvis avslagen härrör från en 
eller flera källor (Sundström 2003:280; Taffinder 
1998). Kvartsmaterial är emellertid mer svårlo-
kaliserat. En grundläggande kvalitativ indelning 
är ändå möjlig avseende glaciofluvialkvarts och 
åderkvarts. Glaciofluvialkvarts – ofta felaktigt 
benämnd moränkvarts – förkortas i det följande 
GL-kvarts. GL-kvartsen är vanlig i rullstensåsar 
och har sålunda fått en genom is- och vattenrö-
relser rundad utsida. Kvaliteten är ofta god men 
GL-nodulerna är relativt små. Praktiskt sett är 
det just form och storlek som gör att GL-kvarts 
gärna förknippas med bipolär metod.

Åderkvarts bildas i sprickor eller håligheter och 
kan därmed vara tämligen omfattande uppta stora 
ytor i fast berg eller block. Kvaliteten kan emel-
lertid variera beroende på andelen kristaller och 
eventuell inblandning av andra mineral. Praktiskt 
sett kan sägas att åderkvartsens kubiska form är 
mer lämplig att bearbeta med plattformsmetod 
(Olsson 1996:28). 

Kvartsförekomster i berggrunden har varit i 
fokus för olika former av utvinning under flera 
tusen år. Ett och samma brott kan på så sätt ha 
nyttjats av jägar- och samlargrupper under me-
solitikum likaväl som det även finns spår av mer 
storskalig industriell brytning i historisk tid (Falk 
1994:72). Ibland finns det spår av eldning i sam-
band med utvinningen. Vid sådana tillfällen har 
stora stycken brutits loss genom vattenbegjut-
ning efter att man har eldat mot en kvartsåder 
(Broadbent 1979:105). På Stormossenlokalerna 

hittades flera kvartsådror från vilka man brutit 
kvarts. På Stormossen 5 observerades ett block 
med en kvartsförande åder. Liknande kvarts 
hade bearbetats på platsen och återstående bi-
tar vid blocket var av allt att döma eldpåverkade 
(Guinard & Vogel 2006b:274).

Yttersidorna vittnar inte bara om kvartsens 
ursprung utan även om reduktionsförlopp och 
utvinningsstrategier. En annan aspekt är krono-
logisk. På större mesolitiska boplatser förekom-
mer ofta slagplatser med relativt mycket kvarts. 
Kvaliteten är ofta god, något som antyder ett 
urvalsförfarande utanför boplatserna (Olsson 
1996:68). Under neolitikum avtar tillverkningen 
på själva boplatsytan och istället förädlas kvart-
sen direkt vid råmaterialkällan. På senneolitiska 
boplatser förekommer slagen kvarts i mycket små 
mängder, oftast understiger den mängden flinta 
(Wickman 2000:60f). Så är emellertid inte alltid 
fallet, särskilt om råmaterialkällan ligger alldeles 
i anslutning till boplatsen (Runesson 2003:165). 

Under brons- och järnåldern avtar bearbetning-
en av stenmaterial i allmänhet. Från tillverkning av 
redskap tycks kvartsen i stället användas på andra 
platser och för helt andra ändamål. Denna aspekt av 
kvartsbearbetningen tycks alltså variera över tid.

För boplatsernas del infinner sig frågan om 
samvariation, med andra ord i vilken utsträck-
ning råmaterialutvinningen varierar under sam-
ma period. Vi vill belysa detta närmare genom 
att jämföra kvarts med kvarsittande yttersidor 
samt hur dessa fördelar sig på några av platserna i 
E4-sträckningen. Tidsperspektivet är fortfarande 
5000-500 f Kr. Om råmaterialanskaffandet för-
ändras över tid enligt ovan, borde till exempel 
andelen yttersidor vara större på de yngre boplat-
serna. Yttersidorna ansluter också till iakttagelsen 
om teknologisk förändring omkring 4500 f Kr. 
Det är alltså av intresse att undersöka hur råma-
terialen är kopplade till bearbetningsmetoder, i 
detta fall plattformsmetod och bipolär metod.

Det skall framhållas att utgrävningarnas in-
samlingsmetoder och registreringsförfarande har 
varierat en hel del, omständigheter som försvårar 
jämförelser mellan kvartsmaterialen. Det gäller 
också indelningen utifrån yttersidor. Föreliggande 
sammanställning skall även ses mot bakgrund av 
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ett representativitetsproblem, det vill säga andelen 
yttersidor utgör i vissa fall endast ett par procent 
av platsens totala kvartspopulation. Bortsett från 
de aspekter som berör den arkeologiska behand-
lingen av fynden är det likafullt viktigt att beakta 
vilka faktorer som i förhistorisk tid har bidragit 
till den fyndbild vi ser idag.

I förhållande till brottytor är GL-kvartsens run-
dade ytor lätta att känna igen. Åderkvartsens na-
turliga ytor skiljer sig däremot inte lika tydligt från 
brottytorna men den kubiska formen är desto mer 
karaktäristisk för detta råmaterial. Generellt uppvi-
sar också åderkvarts en högre fragmenteringsgrad 
än GL-kvarts. Detta återverkar förstås på fördel-
ningen mellan råmaterialen, i synnerhet på lokaler 
med rikliga mängder kvarts. Undantag kan göras 
för de minsta lokalerna som med endast ett hund-

ratal fynd medger en mer noggrann behandling.
Trots den källkritik som måste riktas mot ovan-
stående sammanställning lämnar den utrymme 
för några intressanta iakttagelser (fig. 4). Det 
finns väsentliga skillnader i andelen källmaterial 
med yttersidor. I hög grad sammanfaller de med 
fragmenteringsgraden, d v s stora bitar har kvar-
sittande och identifierbara yttersidor. På somliga 
platser, däribland Postboda 2 och Stormossenlo-
kalerna, kan man urskilja en dominans av åder-
kvarts, den höga fragmenteringsgraden till trots. 
Av de äldsta lokalerna avviker Stormossen 4, men 
i detta fall har relativt få stora bitar uppvisat yt-
tersidor. Andra platser, däribland Sommaränge 
skog, visar istället att GL-kvarts är vanligare. Det 
gäller i synnerhet Skallmyran och Postboda 1 men 
i dessa fall är den ringa mängden fynd inte direkt 

Figur 4. Tabell över andelen källmaterial uppdelade på glaciofluvialkvarts (GL) och åderkvarts (Åder).

Figur 4. Table over the distribution of glaciofluvial quartz and vein quartz used at the sites.

Plats Antal med 
yttersida, % av 
total mängd

Vikt (g) med 
yttersida, % av 
total vikt

Källa Antal Vikt (g) Medelvikt (g)

Stormossen 5:2 7 27 GL 14 313,1 22,4

Åder 86 1873,3 21,8

Stormossen 5 9 18,5 GL 46 1024,6 22,3

Åder 226 432,1 1,9

Stormossen 4 3,8 45,1 GL 59 1777,5 30,1

Åder 24 1006,3 41,9

Stormossen 1 17 63 GL 92 1600,4 17,4

Åder 206 1501,7 7,3

Skallmyran 92,3 99,8 GL a 49 66 1,3

GL b 26 90 3,5

GL c 21 399,2 10

Postboda 3 3,7 21,1 GL 2 37 18,5

Åder 14 82,8 5,9

Bålmyren 4,5 40,1 GL 9 364,7 40,5

Åder 8 212,3 26,5

Postboda 2 27,6 62,8 GL 9 73,5 8,2

Åder 115 1738,3 15,1

Postboda 1 9,8 39,3 GL 4 163,7 40,9

Åder 0 0 0

Sommaränge skog 12,2 25,9 GL 12 102,7 8,6

Åder 2 6,6 3,3
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jämförbar med övriga lokaler. På de flesta platser-
na verkar emellertid källmaterialen förekomma i 
ungefär lika stor utsträckning. 

På Stormossen 5 finns det anledning att anta att 
åderkvartsen kommer från ett på platsen förekom-
mande kvartsbrott (Guinard & Vogel 2006b;fig. 
5). Det förhåller sig annorlunda med Postboda 2, 
där åtskilliga bitar kan härledas till ett större ämne, 
som från ett förmodat kvartsbrott har transporte-
rats till platsen. Ämnet tycks därmed representera 
någon form av materialupplag i utkanten av bo-
platsen (jfr Sundström m fl 2006:64).

GL-kvartsen utmärker sig särskilt på platser där 
kvartsproduktionen har varit relativt begränsad, 
åtminstone bedömt utifrån de kvarlämnade avsla-
gen. Skallmyrans fyndmaterial är ett bra exempel 
på hur nära nog samtliga fragment har kunnat här-
ledas till inte mindre än tre olika morännoduler 
(Guinard & Vogel 2006a;fig. 6). Även det kvarts-
material som tillvaratogs på Postboda 1 är mycket 
begränsat och det härrör sannolikt från endast en 
GL-nodul. Kvartsmaterialet på Sommaränge skog 
är förvisso mer utspritt, men undantaget enstaka 
fynd med osäker kontext har andelen GL-noduler 
varit mycket begränsad. 

Råmaterialen uppvisar olika former och har 
därför olika egenskaper. Var detta av betydelse 
för dem som bearbetade kvartsen? Ett sätt att un-
dersöka detta är att se hur källmaterialens mängd 
fördelar sig på de två reduktionsmetoderna. Även 
i detta fall är underlaget begränsat, till största de-
len beroende på att källmaterial och metod inte 
har kunnat bestämmas. Undantaget Stormos-
senlokalerna representeras respektive metod av 
endast ett tiotal fragment på varje lokal (fig. 7). 
Man kan skönja en viss övervikt för bipolär me-
tod, som också är lättare att identifiera. Likafullt 
är bipolär metod vanligt förekommande på såväl 
GL- som åderkvarts.

Fördelningen mellan reduktionsmetodernas 
tillämpning på källmaterialen är emellertid på-
fallande jämn. Trots att få bitar har identifierats 
föreligger det alltså inga direkta samband mellan 
reduktionsmetod och källmaterial, åtminstone 
inte på Stormossen 1 och Skallmyran, det vill säga 
lokaler med en hög andel yttersidor och metodbe-
stämda artefakter.

Som helhet finns det alltså ingen tydlig koppling 
mellan källmaterial och bearbetningsmetod. 

Vidare kan val av källmaterial och metod, åtmins-
tone delvis, förklaras utifrån en komparativ strategi, 
det vill säga baserat på idéer hämtade från såväl ex-
periment som iakttagelser av nu levande jägare och 
samlare. Vid ett besök hos Danifolket på Nya Gui-
nea iakttog Hampton hur man höll sig till flodbäd-
darna där lämpliga material för yxor låg exponerade 
endast när vattenståndet var högt och klipporna 
renspolade. Här bearbetades sten, både kvarts och 
vulkaniska material, till mer hanterliga ämnen inn-
an de transporterades vidare. Avfallet som blev över 
spolades sedan bort av floden (Hampton 1999:264f). 
Visserligen skiljer sig regnskogen betydligt från de 
förhistoriska miljöerna i Norduppland, men vi kan 
på goda grunder anta att synliga partier i vegeta-
tionsfattiga områden sannolikt har underlättat ut-
vinningen. Vi kan föreställa oss att inledande bear-
betning av åderkvarts har ägt rum vid själva brotten 
medan GL-kvarts i större utsträckning har valts ut 
för vidare transport till boplatserna dels som nodu-
ler, dels som råämnen för vidare bearbetning.

Råämnena bör i första hand ha valts ut i närom-
rådet men till skillnad från slipade flintfragment 
är det ännu inte utrett i vilken omfattning kvart-
sen har varit föremål för utbyte på samma sätt som 
exempelvis flintyxor (jfr Sundström 2003:149). 
Enbart kvartsens yttre kännetecken vittnar i varje 
fall om hur den har utvunnits, hanterats och slut-
ligen deponerats. Oftast har detta ägt rum på bo-
platserna men ibland återfinns källan i närheten. I 
andra fall kan medtagna ämnen ha transporterats 
över längre avstånd. 

Storlekens betydelse
Förhållandet mellan kvarlämnade kvartsbitar 
och deras fragmenteringsgrad har stor betydel-
se för vår förståelse av de olika platserna. Kan 
vi genom storleken säga hur och i vilka syften 
kvartsen bearbetats? Genom tidigare studier och 
praktiska experiment känner vi till att kvartsmi-
neral spricker efter materialets många kristall-
plan, vilket vanligen ger upphov till många frak-
turer. Dessa s k frakturbilder är även kopplade 
till reduktionsmetod (Callahan m fl 1992). 
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Figur 5. Undersökning av kvartsbrott på Stormossen 5 (foto Helena Knutsson).

Figur 5. Investigation of a quartz quarry at Stormossen 5 (photo Helena Knutsson).

 

A       B            C

Figur 6. Tre kvartskvaliteter från Skallmyran (foto Markus Andersson & Pierre Vogel).

Figur 6. Three different qualities of quartz from Skallmyran (photo Markus Andersson & Pierre Vogel).
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En storleksvariation har även noterats i andra sam-
manhang. Boplatser i New Mexico kännetecknas 
av bl a skärvig sten och keramik. Vid inventeringar 
visade sig fyndens fragmenteringsgrad bero på dels 
naturliga processer, dels återanvändning av tidi-
gare deponerat avfall (Camilli & Ebert 1994:119). 
Bland avfallet fanns det således potentiella kärnor 
som kom till användning på nytt. 

I denna artikel är det av intresse att se om det 
finns storleksrelaterade skillnader mellan flera av 
de kvartsförande boplatserna och, om så är fallet, 
att undersöka om de kan kopplas till rumsliga el-
ler kronologiska strukturer. De platser som har 
valts ut för detta ändamål sträcker sig från den 

äldsta daterade boplatsen, Stormossen 5:2, till en 
av de yngst daterade tidigneolitiska boplatserna, 
Postboda 1. Somliga platser är relativt komplexa 
medan andra är mer begränsade beträffande såväl 
fyndfrekvens som rumslig utbredning. 

Som tidigare påpekats är varje undersökning 
förknippad med olika frågeställningar och utgräv-
ningsmetoder. Därför har fynden behandlats på 
olika sätt, vilket försvårar detaljerade jämförelser. 
För att kunna jämföra platserna har vi utgått från 
tre gemensamma klassificeringskategorier: kärnor, 
avslag och splitter. Råämnen har förts till katego-
rin kärnor medan kärnfragment, avslag, avslags-
fragment samt flertalet identifierade redskap har 
samlats under kategorin avslag. Fragment mindre 
än 1 cm har fått motsvara splitter, vars medelvikt 
inte skiljer sig nämnvärt mellan platserna. Medel-
vikten för kärnor och avslag ger däremot en stor-
leksbaserad indelning som visar reduktionens om-
fattning och förlopp. 

Storleken har visserligen att göra med faktorer 
som råmaterialens kvalitet men i enlighet med 
Callahans experiment finns det studier som visar 
att medelvikten för plattformskärnor framställda 
med frihandsteknik är avsevärt högre än för bipo-
lära kärnor (Andrefsky 1998:228f). Vidare har Kjel 
Knutsson visat att det finns en relevant gräns för 
vilken metod som är lämplig under bearbetningens 
gång. Sålunda är bitar som överstiger 20 mm och 
50 g lämpliga för bearbetning med plattformsme-
tod medan bipolär metod kan tillämpas på bitar 
som understiger denna gräns (Knutsson 1988:89).

Överfört till E4-lokalerna har man på exempel-
vis Postboda 3 noterat en mycket låg medelvikt för 
kärnor. Efter inledande bearbetning med platt-
formsmetod tycks kvartsmaterialet ha blivit helt 
nedreducerat via bipolär metod, eftersom flest bi-
polära kärnor väger mindre än 6 gram. En dylik 
låg medelvikt för kärnor är synnerligen vanlig på 
senmesolitiska boplatser (Darmark & Sundström 
2005:53; Olsson 1996:27).

I stort sett samtliga kärnor från E4-lokalerna 
har kunnat bestämmas till metod. Plattformsme-
tod torde dock vara underrepresenterad då platt-
formsavslagen ofta visar att plattformskärnor 
och/eller plattformsavslag i ett senare stadium 
har reducerats vidare via bipolär metod. Glädjens 

Figur 7. Källmaterialens fördelning på plattformsme-
tod och bipolär metod. GL=Glaciofluvialkvarts. 
Åder=Åderkvarts.

Figure 7. The division of source material concerning 
free-hand platform and bipolar technology. GL= Glaci-
ofluvial quartz. Å= Vein quartz.

Plats Källa Plattform, 
antal

Bipolär, 
antal

Stormossen 5:2 GL 6 6

Åder 25 23

Stormossen 5 GL 11 18

Åder 30 35

Stormossen 4 GL 16 19

Åder 4 5

Stormossen 1 GL 34 25

Åder 51 70

Skallmyran GL a 5 8

GL b 1 1

GL c 2 2

Postboda 3 GL 0 2

Åder 2 8

Bålmyren GL 3 6

Åder 3 2

Postboda 2 GL 0 6

Åder 1 4

Postboda 1 GL 2 1

Åder 0 0

Sommaränge skog GL 4 8

Åder 2 0
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kvartsmaterial är begränsat till endast 6 kärnor 
och 13 avslag. De har därför inte tagits med i ana-
lysen. Även kvartsmaterialen på Postboda 1 och 
Skallmyran är begränsade. På den senare är det 
emellertid intressant med förekomsten av relativt 
stora kärnor medan avslagen uppvisar en alltige-
nom hög fragmenteringsgrad (fig. 8a). 

Sammantaget kan man notera en tämligen stor 
variation mellan boplatserna avseende kärnornas 
storlek. Variationen kan i hög grad relateras till re-
duktionsmetod. Högmossen har den högsta med-
elvikten för kärnor, framför allt genom förekomst 
av stora plattformskärnor. Även Skallmyran upp-

visar en förhållandevis hög medelvikt. Dessa plat-
ser representerar dock olika reduktionsförlopp ge-
nom att såväl frekvens som spridning antyder mer 
tillfällig reduktion på Skallmyran, medan kvartsen 
på Högmossen har en mer komplex sammansätt-
ning. Den till synes höga medelvikten på Stormos-
sen 4 kan förklaras med att tre plattformskärnor 
väger över 500 gram. Frånsett dessa kärnor blir 
medelvikten endast 59,4 gram på Stormossen 4. 
Sammantaget är storleksvariationen mycket stor 
på de senmesolitiska platserna medan metodför-
delningen är mer enhetlig på de tidigneolitiska 
platserna (fig. 8b). En möjlig tolkning är att pro-

Figur 8a.  
Medelvikt som ett 
mått på kärnornas 
storlek.

Figur 8a.  
Average weight as a 
measurement of core 
size.

Figur 8b.  
Medelvikt för 
metodbestämda 
kärnor fördelade på 
plattformsmetod och 
bipolär metod.

Figur 8b.  
Average weight for 
cores divided into 
platform and bipolar 
cores. 0
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Figur 10. Medelvikt för metodbestämda avslag fördelade på plattform och bipolär metod.

Figur 10. Average weight for flakes divided into platform and bipolar cores.

duktionen har varit riktad och därmed tillfällig på 
de äldre boplatserna. På boplatser med en datering 
efter 4300 f Kr tycks storleksfördelningen vara mer 
utjämnad, delvis som ett resultat efter ombearbet-
ning av relativt stora bitar. 

Om vi tittar på avslagen har endast Högmossen 
relativt stora avslag med en medelvikt på närmare 
7 gram (fig. 9). Även Stormossen 5:2 har en på-
fallande hög medelvikt. Det motsvarar en storlek 
som skulle ha kunnat användas för fortsatt reduk-
tion, vilket knappast kan ha varit fallet på övriga 
platser, åtminstone inte där avslagens medelvikt 
understiger 2 gram (jfr Callahan 1987:24).

Av all tillvaratagen kvarts på de senmesolitiska 
och tidigneolitiska platserna finns det således 
ingen direkt tendens som visar att storleken/med-
elvikten förändras över tid. Däremot finns det vä-
sentliga skillnader i de fall medelvikten antyder att 
platserna har nyttjats på olika sätt, exempelvis vid 
enstaka besök eller återbesök.

Även om en sådan här generell storleksbaserad in-
delning skulle kunna signalera teknologisk föränd-
ring kan medelvikten ge olika resultat beroende på 
reduktionsmetoderna. Vi anser att plattformsme-
tod och bipolär metod är de vanligaste förekom-
mande sätten att bearbeta kvarts på. Åtminstone 
är de lättast att identifiera såväl experimentellt 
som arkeologiskt. Kan alltså skillnaderna i medel-
vikt fortfarande vara uttryck för en grundläggande 
teknologisk förändring under senmesolitikum och 
tidigneolitikum? För att granska detta närmare har 
vi valt att se hur medelvikten fördelar sig på vanli-
gaste reduktionsmetoderna för avslag (fig. 10). 

Avslagen representerar de sista stegen i hän-
delsekedjan och är således mest användbara för 
denna analys. Återigen avviker Högmossen med 
de största avslagen som har reducerats med platt-
formsmetod. Även de bipolära avslagen är rela-
tivt stora på dessa platser och här finns det till 
synes åtskilliga ämnen som inte har bearbetats 

Figur 9. 
Medelvikt som ett 
mått på avslagens 
storlek.

Figur 9. Aver-
age weight as a 
measurment of 
flake size.

Avslag, medel-
vikt (g)

Stormossen 5_2 5,1

Stormossen 5 2,6

Stormossen 4 2,6

Stormossen 1 2,5

Skallmyran 1,8

Postboda 3 0,7

Högmossen 6,5

Bålmyren 1,5

Snåret 2,9

Postboda 2 2,4
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vidare. Stormossen 1 är den enda boplatsen där 
de bipolära avslagen generellt sett är större, vil-
ket sannolikt beror på att få avslag har metod-
bestämts. Den stora andelen bipolära kärnor på 
Stormossen 1 visar ändå att bipolär reduktion 
har stått i fokus just där. De förhållandevis stora 
bipolära avslagen på Stormossen 5:2 tycks vara 
resultatet av att noduler har öppnats genom 
bipolär tillslagning. För övrigt är de bipolära 
avslagen större på de tidigneolitiska platserna. 
Övriga platser uppvisar en tämligen jämn stor-
leksfördelning mellan reduktionsmetoderna.

Plattformsavslagen väger i de flesta fall högst 5 
gram i genomsnitt. Även om fortsatt reduktion är 
möjlig medger ändå den ringa storleken mycket 
små möjligheter till fortsatt reduktion. Mindre 

skillnader kan emellertid skönjas bland materia-
len på samtida platser som Högmossen respek-
tive Glädjen eller Stormossen 4 och Skallmyran. 
En kronologisk skillnad kan här noteras mellan å 
ena sidan senmesolitiska platser och å andra sidan 
tidigneolitiska platser. De förra uppvisar stor va-
riation sinsemellan, där i synnerhet kärnorna an-
tyder att platserna har nyttjats på helt olika sätt. Så 
verkar inte vara fallet på de senare platserna, där 
medelvikten visar att större fynd har lämnats kvar. 
På de senmesolitiska platserna kan man alltså tala 
om mer avfall som knappast har vidarebearbetats 
i någon större utsträckning. På de tidigneolitiska 
platserna finns det istället spår efter mer prepare-
rade kärnor som kan härledas till tillverkning av 
fler eller i varje fall större redskap. 

Figur 11. Frakturer och fragment-
typer som uppstår när kvarts utsätts 
för mekanisk stress (från Callahan 
m fl 1992; Rankama 2003).

Figur 11. Fracture and fragment 
types that are created when quartz 
is exposed to mechanical stress (from 
Callahan et al 1992; Rankama 2003).
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Figur 12a och b. Experimentell fragmentfördelning vid plattforms- respektive bipolär reduktion (från Callahan 
m fl 1992).

Figur 12a and b. Experimental division of fragments from platform and bipolar reduction respectively (from 
Callahan et al 1992).
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Figur 14. Viktfördelning för kärnor, avslag och avslagsfragment. Den korrigerade medelvikten för hela avslag är 
beräknad utifrån hur stor andel av fragmenten som borde utgöras av plattformsavslag respektive bipolära (Rankama 
2003). Den korrigerade medelvikten skall möjligen räknas upp något p g a fördelningen av avslag mellan de olika 
metoderna ca 60% plattform och 40% bipolär. Den antagna vikten för fragmenten är beräknad utifrån hur stor del 
fragmenttyperna borde utgöra i förhållande till hela avslag. 

Figur 14. Weight distribution for cores, flakes and flake fragments. The corrected average weight for whole flakes is 
calculated by estimating how large a portion of fragments should come from freehand and bipolar reduction respecti-
vely (Rankama 2003). The corrected average weight should possibly be increased somewhat since the division between 
the reduction methods on the site was around 60% freehand and 40% bipolar. The presumed weight for the fragments 
is calculated from how large part of a whole flake the fragment type consists of.

Del Antal Vikt Medel-
vikt

% bip-pf 
(Rank)

Korr medel-
vikt av hela 

avslag

% av hela 
avslag
(korr)

Trolig  % 
vikt av hela 

avslag

Side fragments 51 282 5,5 17_28 (38) 11,7 57 (47) 45

Distal fragments 76 217 2,9 13_24 (35) 12,3 30 (24) >30

Whole flakes 151 1448 9,6 47_16 (75) 100

Prox. side frag. 13 54 4,2 3_16 (16) 14.8 44 (28) >35

Prox. Fragments 34 163 4,8 10_6 (63) 8,3 50 (58) >60

Prox. middle fragments 3 8 2,7 0_3 (0) 17 28 (16) >25

Sec. High speed f. 6 3 0,5 0_3 (0) 17 5 (3)

Middle fragments 41 353 8,6 7_2 (78) 7,6 89 (113) 40-80

Medial fragments 25 97 3,9 3_2 (60) 8,7 41 (45) 40

Figur 13. Fördelningen mellan olika typer av fragment vid kombinerad bipolär- och plattformsmetod (50/50)(från 
Callahan m fl 1992).

Figur 13. Division between different types of fragments when the two types of reduction are combined (50/50). 
(from Callahan et al 1992).
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Än så länge har vi endast behandlat varje plats 
utifrån tanken om deras kontextuella samtidighet, 
d v s att enstaka eller upprepade händelser genere-
rar likartade mönster såsom kvarlämnade kärnor 
och avslag av varierande storlek och bearbetade 
med olika metoder. Vi kan för den skull inte ute-
sluta att platserna har besökts vid olika tillfällen 
och i olika syften. Kvartsfynden är då resultatet av 
en serie fristående händelser och måste därför dis-
kuteras utifrån undersökningar av olika kontexter 
och utifrån skilda analysmetoder. 

Frakturanalys  
– en studie i brott 
I samband med E4-projektet har den frakturana-
lys, även benämnd fragmentanalys, av kvarts som 
utvecklades i början på 1990-talet fått stort ge-
nomslag och utförts på samtliga mesolitiska och 
neolitiska boplatser, om än i olika utsträckning 
(Callahan m fl 1992; Lindgren 2004). Frakturana-
lysen bygger på att slag mot materialet ger upp-
hov till brott, närmare bestämt speciella frakturer 
när materialet utsätts för mekanisk stress. Därmed 
bildas olika, delvis förutsägbara, fragmenttyper. 
Experiment visar att olika tillslagningsmetoder 
genererar en specifik andel fragmenttyper (fig. 11; 
fig 12a; fig. 12b; fig. 13). 

Syftet med frakturanalyserna vid E4-undersök-
ningarna har främst varit att identifiera olika akti-
vitetsområden, till exempel slagplatser och avfalls-
deponering men även för att identifiera vilken typ 
av fragment som kan ha förts till eller från lokalen. 
Till detta skall även läggas att genom att undersöka 
frakturerna på kvartsartefakter har tillformning av 
avslag för redskapsanvändning kunnat identifieras 
(Lindberg i denna volym). Här kommer främst 
lokalerna Bålmyren, Högmossen, Postboda, Skall-
myran och Snåret att beröras då dessa kan ses som 
representativa för denna analys och dessutom har 
givit spännande resultat.

Några källkritiska kommentarer

Under arbetets gång har flera problem vid tolkning-
en av frakturanalysens resultat framkommit, dels 

om storleken på fragmenten påverkar bedömningen 
av vilken typ det tillhör, dels hur man ska behandla 
kontexter som bara delvis är undersökta. Eftersom 
olika typer av fragment består av olika stora delar 
av det hela avslaget föreligger en risk att typindel-
ningen följer storlek snarare än de synliga frakturer-
na (Kjel Knutsson muntligen). För att kontrollera 
detta gjordes en analys av resultaten från fraktur-
analysen av kvartsmaterialet från den tidigneoli-
tiska lokalen Högmossen (fig. 14). För Högmossens 
del har även en viktfördelning av kärnor härrörande 
från olika slagmetoder lagts in för att kontrollera 
om fördelningen är rimlig då plattformskärnor ge-
nerellt brukar vara större än bipolära kärnor. Om 
frakturanalysen är korrekt skall fragmentets korri-
gerade procentuella vikt av ett helt avslag ligga nära 
den antagna procentuella vikten av ett helt avslag. 
Den antagna vikten är framräknad från den genom-
snittliga vikten av hela avslag från boplatsen, alltså 
9,6 gram. Medelvikten för varje fragment har sedan 
korrigerats utifrån fördelningen av plattformsavslag 
respektive bipolära avslag.

Som framgår av figur 14 ligger värdena för den 
faktiska undersökningen nära de antagna med un-
dantag för en tämligen stor andel mittfragment. 
Vid en kontroll av dessa noterades att dessa be-
stod av en hög procent stora fragment tillverkade 
med plattformsmetod. Detta kan ha sin grund i 
att de bipolära mittfragmenten missats vid regist-
reringen eller att de förts bort från platsen. Som 
helhet indikerar resultaten att bedömningen av 
fragmenttyper utgår från frakturer och inte vikt. 
Något som ytterligare stärker denna bedömning 
är att när vikten för de ingående fragmenten i de 
olika fragmenttyperna plottas visar de en intern 
storleksskillnad, alltså de olika fragmenttyperna 
uppvisar inte en enhetlig storlek. Det skall här till-
läggas att det ofta är svårt att bedöma både metod 
och speciellt typ av fragment med 100 % säkerhet. 
Felaktigheter och osäkra bestämningar finns med 
andra ord vid alla registreringar, även om dessa 
inte tycks vara av den grad att de påverkat utslaget 
av analyserna på ett väsentligt sätt.

Vid frakturanalyserna försöker man pussla ihop 
de olika fragment som skapas vid slag mot kvarts för 
att på så vis identifiera vilka typer av fragment som 
förts bort eller modifierats och använts. Detta med-



243arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

för stora krav på den kontext man arbetar utifrån, 
den bör dels vara utgrävd i sin helhet, dels vara en 
meningsfull kontext som ger möjlighet att diskute-
ra kring det aktuella hantverkets organisation. När 
det gäller det första kriteriet når man sällan ända 
fram om man sätter boplatsen som kontext, men 
ofta kan man avgränsa den relevanta kontexten till 
vad man under grävningens gång eller efter en på-
följande analys tolkat som en slagplats, avfallshög 
eller en bostad med kringliggande organisation. I 
fråga om att kunna relatera kvartsmaterialet till ett 
meningsfullt sammanhang är det ofta beroende av 
bevarandeförhållandena för övriga typer av läm-
ningar på boplatsen. Eftersom dessa kvartsstudier 
främst berör mesolitiska och neolitiska lämningar 
i moränjordar, där bevarandeförhållandena ofta är 
relativt dåliga, har det analyserade kvartsmaterialet 
i regionen ofta ”hängt i luften” och inte kunnat sät-
tas in i ett större sammanhang. Detta gör att studier 

av kvartsmaterialet från E4-undersökningarna har 
stor potential, då man vid flertalet av de undersök-
ta lokalerna kunnat identifiera och tolka relevanta 
kontexter i form av till exempel bostäder, avfallshö-
gar, slagplatser och slaktplatser.

Frakturanalyser avseende  
senmesolitiska kvartsslagplatser
En mindre mesolitisk lokal påträffades vid Skall-
myran – sammanlagt tillvaratogs 103 kvartsbitar 
med en vikt av cirka 0,6 kg. Kvartsmaterialet på-
träffades i två närliggande koncentrationer, dels i 
ett blockigt område där majoriteten av materialet 
framkom, dels på en relativt stenfri platå. Lokalen 
har daterats till cirka 4300 f Kr och vid tiden för 
besöket låg den troligen strandnära i en liten skyd-
dad vik (Guinard & Vogel 2006a: 22, 43ff). 

Kvartsmaterialet från Skallmyran är begränsat 
och därmed statistiskt osäkert, vilket leder till att 

Figur 15. Hypotetisk frakturbild, där andelen hela avslag överensstämmer med Skallmyrans. frakturbild (från 
Guinard & Vogel 2006a: 34, fig. 19).

Figur 15. Hypothetical fracture pattern, where the share of whole flakes corresponds to the fracture pattern at Skall-
myran (from Guinard & Vogel 2006a:34, fig. 19). 
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avslag överensstämmer med Skallmyrans.
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det är svårt att göra några djupare tolkningar av 
frakturanalyserna. Detta kompenseras till viss del 
genom att Pierre Vogel, SAU, har satt in fraktur-
analysen i olika kontexter som kan spjärna mot 
varandra. I ett första steg beräknas en hypotetisk 
frakturbild utifrån förhållandet mellan plattforms- 
och bipolär metod. Denna frakturbild visar att 
jämfört med experimentserier finns det ett under-
skott på hela avslag (fig. 15). En möjlig tolkning 
är att dessa valts ut för vidare bearbetning och/el-
ler tagits med för att användas på en annan plats 
(Guinard & Vogel 2006a:32ff). 

I ett nästa steg jämför man de två olika ytor-
nas frakturbilder för att söka en rumslig uppdel-
ning. Vad som kan ses är att frakturbilden för det 
blockigare området ligger nära den övergripande 
bilden, vilket är naturligt då den övervägande de-
len av materialet påträffades där. En intressant 
detalj som framkom vid den rumsliga studien är 
att alla sidofragment som noterats framkom i den 
blockiga delen av lokalen vilket kan indikera att 
materialet sorterats (Guinard & Vogel 2006a:35). 

En slitspårsanalys utfördes på 16 av kvartsbitarna 
och av dessa uppvisade fyra bruksskador. Tre av 
dessa påträffades i det blockiga området medan en 
återfanns på platån. 

Något som också noterades vid slitspårsanaly-
sen var att kvartsen kunde delas upp i tre olika 
kvalitetstyper (Knutsson 2006:29f). Dessa kvali-
tetstyper fick sedan ligga som grund för en upp-
delning av frakturbilden. Något som påpekas är 
att materialet för kvalitet C är extremt litet. Där-
för blir frakturbilden för detta material tämligen 
meningslös, men vad man strävar efter är jämfö-
relsen mellan de olika materialtyperna. Vad denna 
frakturbild indikerar är att de olika materialen har 
reducerats i olika hög grad, då materialtyp B tro-
ligen inte använts. Man har helt enkelt testat ma-
terialtyp B medan materialtyp A har valts ut för 
fortsatt nedreducering (fig. 16).

Ytterligare en senmesolitisk boplats som un-
dersöktes i E4-projektet var Postboda 3. Lokalen 
daterades till cirka 4000 f Kr utifrån antagandet 
att boplatsen varit strandnära. Lämpligt material 
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Figur 16. Frakturbilder för kvart kvalitéerna A, B och C (från Guinard & Vogel 2006a:36, fig. 21).

Figur 16. Fracture pattern for the different quartz qualities A, B and C. (from Guinard and Vogel 2006a:36, fig. 21).
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för 14C-datering saknades. Vid tiden för utnytt-
jandet låg lokalen i en vik på en ö med havet i väs-
ter (Darmark & Sundström 2005:2f, 59ff). Sam-
mantaget påträffades 753 kvarsartefakter, med en 
vikt av cirka 1 kg, fördelade på fyra ytor. Den frak-
turanalys som utfördes grundas enbart på mate-
rialet som framkom på yta C, vilket bestod av 374 
kvartsartefakter med en sammanlagd vikt av 470 
gram (Darmark & Sundström 2005: 36f).

Vid frakturanalysen av kvartsen från Postboda 
3 har man utifrån relationen mellan hela avslag 
och proximala fragment försökt återskapa den ur-
sprungliga sammansättningen. Även i detta fall har 
man korrigerat frakturbilden utifrån förhållandet 
mellan plattform- och bipolär metod. Tyvärr görs 
ett tankefel och ett räknefel vid denna analys. Be-
räkningen måste utföras repetitivt tills ett stabilt 
resultat uppnås, något man själv påpekar men 
inte utför. Dessutom, när man beräknar det nya 
förhållandet mellan bipolär- och plattformsme-
tod så använder man en formel som grundar sig 
på förhållandet mellan fragment och hela avslag 
i de experimentella serier som gjorts för de olika 
metoderna. Då de ingående värdena i denna for-
mel är grundade på ett 50/50 förhållande mel-
lan metoderna bildas ett cirkelargument, 2+2=4 
inte 4 och 7 (för en noggrannare genomgång av 
de beräkningar som görs hänvisas till Darmark 

& Sundström 2005:44ff.). Utifrån frakturbilden 
och förhållandet mellan de bägge reduktionsme-
toderna skapas tre diagram över frakturbilderna, 
ett grundat på de proximala fragmenten, ett efter 
de hela avslagen samt ett över den grundläggande 
frakturbilden för lokalen (se fig. 17, 18 och 19).

I figur 17-19 är de tydligaste skillnaderna mel-
lan den faktiska frakturbilden och den experimen-
tella en överrepresentation av distal- och media-
lfragment medan sidofragment, hela avslag och 
proximala sidofragment är underrepresenterade. 
Utifrån detta kan en argumentation föras att ma-
terialet inte representerar en komplett reduktions-
sekvens, utan att material förts in, att det har förts 
ut eller att visa typer av fragment vidarebearbetats 
(Darmark & Sundström 2005:46). 

Frakturanalyser avseende  
neolitiska boplatser 
Vid Snåret påträffades en mindre neolitisk lokal 
daterad till cirka 3400 f Kr, som troligen har bru-
kats under relativt kort tid. I varje fall har inte 
stora mängder material/sopor ackumulerats och 
därmed framstod en ovanligt tydlig bild över hur 
boplatsen var organiserad. Kvartsen låg främst 
i den sydvästra delen av den rutgrävda ytan på 
område A. Här fanns elva kärnor, 172 avslag, 88 

Figur 17. Kombinerad experimentell frakturbild utifrån proximalfragmenten på Postboda 3 (%) (från Darmark & 
Sundström 2005:45, fig. 26).

Figur 17. Combined experimental fracture pattern on the basis of proximal fragments at Postboda 3 (%). (from 
Darmark & Sundström 2005:45, fig 26)
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Figur 19. Frakturbild över kvartsmaterialet från Postboda 3 (%) (från Darmark & Sundström 2005:46, fig. 28).

Figur 19. Fracture pattern based on the quartz material found at Postboda 3 (%). (from Darmark & Sundström 
2005:46, fig. 28)
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Figur 18. Kombinerad experimentell frakturbild utifrån de hela avslagen på Postboda 3 (%) (från Darmark & 
Sundström 2005:45, fig 27).

Figur 18. Combined experimental fracture pattern on the basis of whole flakes at Postboda 3 (%). (from Darmark 
& Sundström 2005:45, fig. 27).
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Figur 20. Spridningsbild över Snåret, område A. Kvartsen fördelar sig på kärnor och avslag samt vid slitspårs-
analysen identifierade redskap (antal).

Figur 20. Distribution map for quartz at Snåret, area A. Map showing the distribution of cores, flakes and tools 
identified by the trace wear studies (number of). 
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Snåret, n=123
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Figur 21. Fragmentfördelning över den rutgrävda delen av Snåret, område A.

Figur 21. The division of fragment types for the quartz found at the intensively excavated area of Snåret, area A.

Figur 22. Fragmentfördelning över slagplatsen söder om Hydda 3. 

Figur 22. Fracture pattern for the reduction site south of Hut 3.
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Figur 23. Fragmentfördelning för hela Högmossen.

Figur 23. Fracture pattern for Högmossen.
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Figur 24. Fragmentfördelning för den södra koncentrationen på Högmossen.

Figur 24. Fracture pattern for the southern quartz concentration at Högmossen.
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splitter, 1 skrapa (F1817), 1 såg (F79) och 1 kniv 
(F1905). Kombinationen av föremålstyper indike-
rar att det är en arbets- och slagplats, antalet kär-
nor visar att den sannolikt har använts vid flera 
tillfällen (fig. 20). Förutom i kulturlagret fram-
kom kvartsfynden i framför allt en grop: A14324 i 
Hydda 3 (Björck & Larsson 2007). 

Frakturanalysen på området är här uppdelad i 
två områden, en för all kvarts på den rutgrävda 
delen av område A och en för den södra delen av 
område A. Kvartsmaterialet som finns knuten till 
kontexten kring groparna A11868 och A14324 i 
Hydda 3 är alltför begränsat för att kunna analy-
seras närmare. Analyserna har även jämförts med 
experimentserier från Rankama 2003, med hän-
visning till frakturbilder från både plattforms- och 
bipolär metod. Då bipolär reduktion förefaller ha 
tillämpats i störst utsträckning bör ett fullständigt 
reduktionsmaterial ha en fragmentering som lig-
ger närmare den bipolära fragmenteringen än den 
för plattformsreduktionen.

Som framgår av figur 21 liknar fragmenteringen 
av kvartsen i område A i stort sett den experimen-
tella bipolära frakturbilden. De skillnader som 
finns gäller främst proximala mittfragment och 
de sekundära höghastighetsfragmenten. Dessa 
kan förklaras med den plattformsreduktion som 
har skett i och med att denna metod genererar 
fler fragment av denna typ. Frakturanalysen över 
slagplatsen söder om Hydda 3 visar en liknande 
fragmentfördelning, vilket visar att kvartsen i gro-
pen A14324 och kvartsen nordöst om Hydda 3 kan 
representera åtskilda händelser (fig. 22).

För Snårets vidkommande är slutsatsen att 
materialet inte är urplockat i någon nämnvärd 
grad utan har slagits och använts på plats. Detta 
indikerar också att den dominerande delen av 
kvartsen kommer från en boplatsfas vilket även 
fyndkontexten talar för då kvartsen begränsas av 
en tänkt vägglinje i anslutning till Hydda 3. Två 
områden med kvarts på ytan kan eventuellt här-
röra från andra faser, dels groparna A11868 och 
A14324 i Hydda 3, dels kvartsen nordöst om Hyd-
da 3 (Björck & Larsson 2007). Den större kvarts-
slagplats och redskapstillverkning som förekom i 
område A sammanfaller med läget för en av hyd-
dorna på ytan, Hydda 3. Kvartsartefakternas sam-
mansättning och spridning antyder en eller möjli-
gen två tidigneolitiska faser av kvartsbearbetning. 
Frakturanalysen och slitspårsanalysen visar att 
hela processen från reduktion till användning har 
skett väster om Hydda 3.

En av de mer komplexa platserna, Högmos-
sen, är daterad till cirka 3500 f Kr. Den kan ses 
som en för tiden och regionen medelstor boplats. 
Det stora fyndmaterialet, överlappande anlägg-
ningar, samt en gravplats med fyra gravar, visar 
att denna lokal har varit i bruk under längre tid 
än Snåret. Sammantaget påträffades 839 artefak-
ter av kvarts, fördelade på 493 avslag, 267 split-
ter, 43 kärnor, 28 redskap och åtta bearbetade 
kvartsbitar. Av de metodbestämda kvartsartefak-
terna var 60% reducerade med plattformsmetod 
(frihand), 36% med bipolär metod och 3% med 
plattformsmetod (mot städ).

Vid en rumslig analys av boplatsen noterades 
fem större koncentrationer med kvarts. Koncen-
trationerna valdes ut för enskilda frakturanalyser 

Figur 25. Fördelning av bipolär- och plattformsmetod 
på de undersökta lokalerna. När summan inte blir 100% 
finns ett nämnvärt inslag av städmetod. *Betyder att 
fördelningen är baserad på ett n<15.

Figur 25. Division between bipolar and freehand plat-
form reduction at the investigated sites. When the sum 
is lower than 100% there is a higher degree of platform 
on anvil recognized in the material. *) indicates that the 
numbers are based on a source material with a count <15.
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Stormossen 1 4395 BC 46/52*

Skallmyran 4310 BC 60/40

Postboda 3 4000 BC 53/47

Glädjen 3600 BC 55/45*

Högmossen 3500 BC 36/60

Bålmyren 3500 BC 51/49

Snåret 3400 BC 62/38

Postboda 2 3245 BC 65/35

Postboda 1 3100 BC 53/47



251arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

och jämfördes med en frakturanalys över hela ma-
terialet från boplatsen, i syfte att urskilja olika ak-
tivitetsområden i form av exempelvis slagplatser/
tillverkningsplatser samt olika redskap. Ett utmär-
kande drag i frakturanalysen för hela boplatsen är 
en relativt stor brist på sidofragment och proxima-
la sidofragment. Även mitt- och medialfragmen-
ten är något i underkant. Däremot finns det ett 
litet överskott på hela avslag (se fig. 23). En brist 
på sidofragment är något som har observerats på 
flera platser från samma period; Postboda 3, Stor-
mossenlokalerna och Jordbro Industriområde (se 
Darmark & Sundström 2005:46; Guinard & Vo-
gel 2006b; Lindgren 2004:220f). Av de fem kon-
centrationer som specialstuderades avvek endast 
den södra koncentrationen från hela boplatsens 
frakturbild. Den södra koncentrationen uppvisade 
nämligen en ännu större brist på sido- och proxi-
mala sidofragment (fig. 24; för övriga koncentra-
tioners frakturmönster se Björck m fl 2005).

För att åberopa några källkritiska drag kan det 
vara svårt att tolka förändringar i frakturbilden 
från en enskild plats. Upprepade mönster som de 
på Högmossen indikerar emellertid att sidofrag-
menten har förts ut från det centrala boplatsom-
rådet. Med tanke på sidofragmentens morfologi är 
tänkbara anledningar att de har använts som kni-
var, spetsar eller delar i harpuner. Det sistnämnda 
skall måhända ses som mer sannolikt, då dessa red-
skap har använts av de människor som vistades där 
och detta förklarar varför de försvinner från bo-
platsen. Eftersom varje kvartskoncentration ligger 
i anslutning till en hydda kan de tolkas som spår 

efter vardagligt hantverk knutet till familj. Detta 
skulle förklara likheterna i frakturmönstren och 
hur de följer det övergripande frakturmönstret.

Frakturanalysernas  
användning och potential
I ovanstående exempel har frakturanalysen an-
vänts på ett flertal olika sätt och med olika syften 
beroende på källmaterial, grävmetodik och mål-
sättning. Helt klart är att frakturanalysen har givit 
oss ett extra redskap för att förstå hur stenålderns 
människor i Norduppland har organiserat sina bo-
platser och vilka funktioner de olika boplatstyper-
na haft. Metoden tycks ha störst potential när det 
finns olika jämförbara kontexter. Detta faktum kan 
komma att förändras i och med att frakturanalyser 
utförs på allt fler undersökningar som i sin tur kan 
skapa lämpliga referensmaterial till mer övergri-
pande studier, exempelvis skillnader mellan olika 
boplatstyper likaväl som kronologiska eller regio-
nala studier. Ett stort källkritiskt problem är hur 
det ursprungliga förhållandet mellan metoderna 
var, eftersom plattformsavslag och kärnor kan an-
vändas för vidare bipolär reduktion och man möjli-
gen kan ha fört ut fragment tillverkade med en viss 
metod. Det är därför svårt att avgöra i vilken mån 
det påträffade materialet reflekterar den ursprung-
liga sammansättningen. För att komma förbi detta 
problem är det av stor vikt att kombinera fraktur-
analysen med en studie av chaîne opératoire för att 
på så vis med större säkerhet kunna bedöma den 
ursprungliga sammansättningen.

Figur 26. Tabell över metodfördelning i kontexter som innehåller mer än en metodbedömd kvartsartefakt. Tabellen 
är i kronologisk ordning.

Figur 26. Table over reduction methods in contexts that contained more then one quartz artifact were production 
method could be determined. 

Lokal 100% Pf 100>%
Pf<50

50% 50<%
Bip<100

100% Bip Rena  
kontexter

Blandade 
kontexter

Stormossen 4 27% (17) 20% (13) 25% (16) 16% (10) 12% (8) 39% 61%

Postboda 3 21% (6) 7% (2) 31% (9) 25% (7) 14% (4) 35% 65%

Bålmyren 18% (7) 18% (7) 33% (13) 8% (3) 23% (9) 41% 59%

Högmossen 42% (14) 12% (4) 18% (6) 6% (2) 21% (7) 63% 37%

Postboda 2 0% (0) 0% (0) 23% (3) 23% (3) 54% (7) 54% 46%
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Figur 27. De olika reduktionsmetoderna utplottade i rummet vid Stormossen 4. Mörka punkter=bipolär metod, 
ljusa punkter=plattformsmetod.

Figur 27. Thee different reduction methods plotted spatially at Stormossen 4. Dark dots indicate bipolar method, 
white dots= freehand platform method.

stormossen 4
%BIPOLÄR

0

25

33

43

50

56

60

67

71

75

1000 10 20 30
Meters



253arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Postboda 3
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Figur 28. De olika reduktionsmetoderna utplottade i rummet vid Postboda 3. Mörka punkter=bipolär metod, ljusa 
punkter=plattformsmetod.

Figur 28. The different reduction methods plotted spatially at Postboda 3. Dark dots=bipolar method, white dots= 
freehand platform method.
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Figur 29. De olika reduktionsmetoderna utplottade i rummet vid Bålmyren. Mörka punkter=bipolär metod, ljusa 
punkter=plattformsmetod.

Figur 29. The different reduction methods plotted spatially at Bålmyren. Dark dots=bipolar method, white dots= 
freehand platform method.
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Figur 30. Metodfördelning spritt över lokalen Högmossen. Mörka punkter=bipolär metod, ljusa 
punkter=plattformsmetod.

Figur 30. The different reduction methods plotted spatially at Högmossen. Dark dots=bipolar method, white dots= 
freehand platform method.
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Figur 31. Metodfördelning spritt över lokalen Postboda 2. Mörka punkter=bipolär metod, ljusa 
punkter=plattformsmetod.

Figur 31. The different reduction methods plotted spatially at Postboda 2. Dark dots=bipolar method, white dots= 
freehand platform method.
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Den interna strukturen  
för kvartsreduktionen
I denna studie undersöker vi hur kvartshantverkets 
reduktionsmetoder fördelar sig på boplatserna, 
huruvida de har ägt rum i samma områden eller 
om det finns en rumslig uppdelning. Av intresse är 
även om den rumsliga organisationen skiftar över 
tid, till exempel vid införandet av keramik, och hur 
detta tar sig uttryck avseende reduktionsmetod.

I sin avhandling ser Christina Lindgren en för-
ändring i hur man strukturerar sin kvartsbearbet-
ning vid cirka 4500 f Kr, då man går från att använ-
da bägge reduktionsmetoderna på samma yta till 
att rumsligt separera dem. Dessutom minskar an-
vändandet av bipolär metod (Lindgren 2004:261). 
Beträffande E4-lokalerna finns det dock inga – el-
ler i varje fall inte tillräckligt många – lokaler från 
just denna brytningstid. 

I det följande kommer vi att att undersöka hur 
de olika reduktionsmetoderna förhåller sig till 
varandra rumsligt. Detta sker genom att projicera 
procentfördelningen mellan de olika metoderna 
per grävd enhet, vanligen kvartsmeterrutor (0,5 x 
0,5 m) eller kvadratmeterrutor (1 x 1 m). Vad som 
skall nämnas här är att det egentligen är slagplat-
ser som bör vara grunden för denna studie. Då det 
inte har varit möjligt att inom denna studie stu-
dera varje koncentration för att utreda om det rör 
sig om en slagplats eller till exempel en avfallshög 
skall endast det övergripande mönstret beaktas. I 
vissa fall har en närmare bedömning gjorts och i 
dessa fall uttrycks detta. 

Enligt den övergripande fördelningen för det 
metodbestämda materialet som kan ses i figur 25 
ovan finns det ingen genomgripande trend i mate-
rialet, varken beträffande kronologi eller boplats-
typ. Man kan dock urskilja vissa tendenser. 

I det tidigneolitiska materialet, alltså perioden 
som följer efter de lokaler som har analyserats av 
Christina Lindgren (2004), tycks fördelningen 
ligga kring 50/50 med skiftningar kring +/-10 %. 
Någon gemensam nämnare för dessa skiftningar 
kan inte ses. Det skall påpekas att de olika grävme-
toderna och målsättningarna för platserna har fått 
till följd att olika stor andel av kvartsmaterialen har 

tillvaratagits vad gäller både lokalerna som helhet 
och mindre fokuserade kontexter, vilket kan sned-
vrida resultatet. En ytterligare felkälla kan vara att 
materialet har specialregistrerats av olika personer. 
Även med dessa faktorer inräknade får resultatet 
beträffande de tidigneolitiska lokalerna ses som en 
indikator på att valet av metod för bearbetningen 
av kvarts delvis har varit grundat på lokala förhål-
landen och behov under denna period.

Genom att undersöka förhållandet mellan reduk-
tionsmetoderna i de kontexter som innehåller mer 
än ett metodbedömt fragment har en översiktlig 
tabell med de ingående lokalerna skapats som vi-
sar hur många rena respektive blandade kontexter 
som finns (fig. 26). Vad som kan ses i tabellen är att 
de mesolitiska lokalerna har ett något mer blandat 
material gällande reduktionsmetod. 

Genom att via en GIS-analys visualisera allt det 
metodbedömda materialet hoppades vi kunna se 
om dessa rena och blandade kontexter även grup-
perade sig tillsammans rumsligt. 

Vid Stormossen 4a kan två större grupper av 
kvarts ses, en i nordöst och en i sydväst. Skillna-
derna mellan grupperna kan till stor del bero på 
utgrävningstekniska orsaker då den sydvästra ytan 
grävdes i betydligt större omfattning (Michel Gui-
nard muntligen). Om man fokuserar på den sydväs-
tra ytan ser man 3-4 koncentrationer med metodbe-
stämt kvartsmaterial. Alla dessa uppvisar ett blandat 
material gällande reduktionsmetod (fig. 27). 

Här skall nämnas att man i rapporten gjort en 
mycket intressant korrespondansanalys över alla 
Stormossenlokalerna som grundar sig i olika ka-
tegoriseringar av den påträffade kvartsen. Genom 
att dela upp lokalerna i analytiska delområden och 
studera hur de olika kvartsartefakterna varierar i 
frekvens mellan dem har tre övergripande grup-
peringar av områdena kunnat urskiljas i korre-
spondansanalysen. Dessa grupperingar prövas se-
dan med enklare statistik kring specifika detaljer i 
den registrerade kvartsen. De tre grupperna tolkas 
försiktigt som primära tillverkningsplatser, aktivi-
tetsytor och ”boplats” (Guinard & Vogel 2006a).

När det gäller Postboda 3 kan inga tydliga grup-
peringar av det metodbedömda materialet ses, 
utan man tycks ha nyttjat samma slagplats för bäg-
ge reduktionsmetoderna (fig. 28). Detta är något 
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som även stöds av den analys som gjordes gällande 
kärnmaterial och reduktionssekvenser i rapporten, 
där kvartsen ses som spåren av en urplockad slag-
plats. Här har reduktionssekvensen skett enligt 
den modell Callahan föreslår, varmed metoderna 
avlöser varandra (Callahan 1987:60; Darmark & 
Sundström 2005:50ff, 92f).

Vid en spridning av det metodbestämda kvarts-
materialet från Bålmyren kan inga tydliga kon-
centrationer av de olika reduktionsmetoderna ses. 
Skillnaderna i mängden kvarts som kan ses mellan 
olika ytor kan till viss del bero på utgrävningstek-
niska skäl eftersom olika ytor prioriterades olika. 
Emellertid borde en uppdelning mellan reduk-
tionsmetoderna ha kunnat urskiljas på de inten-
sivt grävda ytorna, men så var inte fallet (fig. 29).

Eftersom Högmossen har grävts i ett samman-
hängande rutnät är platsen lämplig för en rumslig 
studie avseende fördelningen av reduktionsmeto-
derna. Om man slår ut det metodbestämda kvarts-
materialet i en rumslig analys för att söka större 
rumsliga kontexter ser man att få tydligt avgränsade 
områden finns för de olika reduktionstyperna, men 
två koncentrationer med enbart plattformsmetod 
kan urskiljas, båda cirka 20 m2 stora (fig. 30).

De två ytorna har olika karaktär gällande samman-
sättningen av typer av kvartsartefakter. Den södra 
har relativt mycket splitter och kvartsartefakter med 
krusta samt omgärdas av kärnor. Den norra ytan be-
står däremot av plattformsavslag, varav några med 
yttersidor. Detta indikerar att den södra ytan kan 
representera en slagplats medan den norra består av 
utvalt material, en sekundär bearbetningsplats. 

Vid Postboda 2 kan en separation mellan de 
två reduktionsmetoderna ses även om avståndet 
mellan grupperna är litet, 0,5-5 meter (fig. 31). 
Här skall påpekas att de tomma områdena mel-
lan kvartskoncentrationerna är ogrävda ytor men 
ändock visar de grä/vda områdena metodmässigt 
en relativt homogen sammansättning. Här skall 
också påpekas att kvartsen inte ses som spår efter 
en primär slagplats utan som ett bearbetningsom-
råde där kvartsen omfördelats sekundärt via andra 
aktiviteter (Sundström m fl 2006:64). Detta indi-
kerar att man har bearbetat kvartsen med en spe-
cifik reduktionsmetod för den aktivitet som har 
ägt rum i de olika områdena.

För att sammanfatta denna studie kan man säga 
att detta material indikerar att man går från att 
slå/använda kvartsmaterial tillverkat med olika 
reduktionstekniker under senmesolitikum till att 
i vissa fall separera metoderna under neolitikum. 
Om man relaterar de mönster som framkommit 
här med Christina Lindgrens studie stödjer sprid-
ningsmönstret för reduktionsmetoderna på Stor-
mossen 4 de mönster hon noterat i sitt material. 
Däremot kan man inte se en separation i reduk-
tionsmetoderna på Postboda 3, som är daterad se-
nare än den brytpunkt vid 4500 f Kr som hon note-
rat (Lindgren 2004:261). Vad som skall påpekas är 
att Postboda 3 tolkats som en kortvarig jaktstation 
där man troligen inte behövt strukturera sitt rum 
på samma vis som vid en mer långvarig vistelse och 
att de mönster Christina Lindgren noterat är av 
generell art och inte motsägs av denna studie.

Av störst intresse är den påbyggnad på Chris-
tina Lindgrens faser som kan ses här i form av tre 
tidig-/mellanneolitiska platser – Bålmyren, Hög-
mossen och Postboda 2. Högmossen och Postboda 
2 visar att man i vissa fall har separerat de olika 
reduktionsmetoderna, dels i fråga om slagplatser, 
dels i fråga om sekundärt nyttjande av kvartsarte-
fakter. Varför man separerar de olika metoderna på 
vissa ytor medan man blandar dem vid andra ryms 
inte att utreda här men möjligen kan man tänka 
sig att vissa aktiviteter kräver särskilda kvartsma-
terial inom ramen för en specifik teknologi.

Kvartsteknologi i Nord
uppland och dess samband 
med boplatserna i Mälar
dalsregionen
Inledningsvis berördes en genomgripande föränd-
ring av det senmesolitiska samhället, vilket enligt 
Christina Lindgren tog sig uttryck i hur bipolär me-
tod dominerade före 4500 f Kr och då framför allt i 
skärgårdsregionen. Närmare fastlandet är skillnaden 
inte lika tydlig under samma tid (Lindgren 2004:55). 
Det finns alltså skillnader mellan samtida boplatser 
men Lindgren menar att de är uttryck för olika so-
ciala grupper, inte att de har nyttjats säsongsvis. 
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De nyligen undersökta platserna i E4-sträckning-
en utgör bara en bråkdel av alla de platser som har 
grävts ut längre söderut. Dessutom är de inte helt 
samtida utan utgör snarare en överlappning och 
fortsättning på den studie som sträcker sig fram 
till 4500 f Kr. Kvartsmaterialen bygger därmed 
vidare på Lindgrens studie av teknologisk föränd-
ring över tid. 

I viss mån verkar det som att valet av reduk-
tionsmetod anknyter till olika handlingar på bo-
platserna. Plattformsmetod kan åtminstone hy-
potetiskt syfta till att framställa lämpliga bipolära 
kärnor eller utvinna avslag för vidare bearbetning 
till knivar, skrapor etc. Via bipolär metod är det 
sedan lättare att utvinna mikroliter. Dessa för-
hållanden kan i stora drag förklara övergripande 
skillnader mellan val av reduktionsmetod under 
senmesolitikum respektive tidigneolitikum.

I Lindgrens studie har de äldsta boplatserna, Ek-
lundshov och Högmo, daterats till omkring 6500 f 
Kr. Från 5300 f Kr följer relativt många boplatser 
där förhållandet mellan plattformsmetod och bi-

polär metod kan studeras mer ingående. Sekven-
sen avslutas med Åby koloniområde och Pärlängs-
berget, vilka har daterats till omkring 3700 f Kr 
(fig. 32). Det skall påpekas att fördelningen avser 
all slagen kvarts inom avgränsade kontexter, så-
som slagplatser. Metodbestämningen gäller alltså 
inte hela boplatsmaterial. 

Vi kan se en tämligen stor variation bland de 
mesolitiska boplatserna. Bipolär metod är vanlig 
men långtifrån allenarådande. Mönstret stabili-
seras emellertid mellan 4200 och 3700 då platt-
formsmetod överväger med uppemot 80 %. Går 
det att se en motsvarande fördelning bland boplat-
serna i E4-sträckningen?

Reduktionsmetoderna varierar mellan boplatser-
na i E4-sträckningen men någon tydlig kronologisk 
brytning kan inte skönjas (fig. 33a). Möjligen be-
ror detta på att flertalet E4-lokaler är relativt små. 
Städmetod har bara noterats i enstaka fall, högst 
8% av metodbestämda artefakter, och då nästan 
uteslutande på kärnor. Vi kan konstatera att de 
båda andra reduktionsmetoderna är väl företrädda 

Figur 32. Procentuell fördelning mellan reduktionsmetoder baserat på slagen kvarts i Mälardalen. Fördelningen 
baseras på antal metodbestämda kärnor, kärnfragment, avslag och avslagsfragment (efter Lindgren 2004:38).

Figur 32. Division between reduction methods expressed in percentage based on worked quartz in the Mälaren 
Basin. The division is based on the cores, core fragments, flakes and flake fragments where a production method has 
been defined. 
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Figur 33b. Procentuell fördelning mellan reduktionsmetoder baserat på antal metodbestämda kärnor i E4-sträck-
ningen.

Figur 33b. Division between reductions methods expressed in percentage based on the cores found at the excavations 
along the new E4 highway where a production method has been defined. 

Figur 33c. Procentuell fördelning mellan reduktionsmetoder baserat på antal metodbestämda avslag i E4-sträck-
ningen.

Figur 33c. Division between reductions methods expressed in percentage based on the flakes found at the excava-
tions along the new E4 highway where a production method has been defined.
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Figur 33a. Procentuell fördelning mellan reduktionsmetoder baserat på slagen kvarts i E4-sträckningen. Fördel-
ningen baseras på antal metodbestämda kärnor, kärnfragment, avslag och avslagsfragment.

Figur 33a. Division between reduction methods expressed in percentage based on worked quartz found at the exca-
vations along the new E4 highway. The division is based on the cores, core fragments, flakes and flake fragments where 
a production method has been defined.
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på så gott som samtliga platser, med knapp över-
vikt för bipolär metod. Endast på Högmossen står 
plattformsmetoden för mer än hälften av all slagen 
kvarts. Dessa resultat är emellertid endast baserade 
på metodbestämda fynd, varmed reduktionsmeto-
dernas fördelning är något osäker. Fördelningen blir 
dock tydligare om vi separerar kärnor och avslag.

Andelen kärnor antyder att bipolär metod har 
tillämpats i stor utsträckning på de flesta lokaler 
i E4-sträckningen. Bipolär metod dominerar över 
plattformsmetoden även om den senare sannolikt 
är underrepresenterad. Detta vinner stöd i Calla-
hans experiment (Callahan 1987) och följaktligen 
saknas åtskilliga plattformskärnor då dessa har 
blivit nedreducerade (fig. 33b). På några platser, 
däribland Postboda 1, är antalet kärnor så pass 
få att de överhuvudtaget inte kan sägas vara kro-
nologiskt signifikanta. Däremot finns det särskilt 
tydliga spår av plattformsreduktion bland de kvar-
varande kärnorna på Högmossen. 

Om kärnorna representerar skilda steg i till-
verkningen borde också avslagen kunna härledas 
till de olika stegen. De metodbestämda avslagen 
ger helt enkelt en mer tillförlitlig bild över för-
delningen. Denna bild (fig. 33c) förstärker där-
med vår uppfattning av den totala andelen slagen 
kvarts (jfr fig. 33a). För avslagens del är platt-
formsmetoden generellt sett något vanligare än 
bipolär metod men i förhållande till de metod-
bestämda kärnorna kan vi ana att omfattande bi-
polär produktion har förekommit på i synnerhet 
Postboda 3, och exempelvis Stormossen 5, Stor-
mossen 1, Bålmyren och Snåret. Andelen platt-
formsavslag är för övrigt tämligen hög. Endast 
på de små tidigneolitiska boplatserna är andelen 
bipolära avslag relativt hög, omkring 40%. För-
hållandet är i stort sett omvänt på flertalet av de 
senmesolitiska boplatserna. Det finns således en 
avsevärd skillnad mellan kärnor och avslag, vilket 
kan förklaras med att många plattformskärnor har 
nedreducerats. Metodfördelningen är antagligen 
också ett resultat av ett urvalsförfarande, varmed 
bipolära avslag har valts ut för att användas.

Från tiden före 4500 f Kr kan vi överlag se en 
överensstämmelse mellan E4-boplatserna och lo-
kalerna i Mälardalen, åtminstone såtillvida att rer-
duktionsmetoderna varierar mellan platserna och 

att den bipolära reduktionsmetoden dominerar. 
Det är först när vi delar upp kärnor och avslag som 
det framgår att bearbetning med plattformsmetod 
har varit omfattande men att döma av andelen 
bipolära kärnor har syftet varit att framställa bi-
polära avslag. Efter denna tidpunkt uppvisar E4-
lokalerna ett annat mönster än boplatserna i Mä-
lardalen. Bipolär metod dominerar fortfarande, 
åtminstone på de små lokalerna som antagligen 
representerar tillfälliga besök. I Mälardalen före-
faller däremot plattformsmetod vara vanlig på så-
väl små som stora lokaler. 

De resultat som vi hittills har presenterat från 
E4-undersökningarna visar att kvartsteknologin 
genomgår några väsentliga förändringar under 
loppet av senmesolitikum och tidigneolitikum. 
Det finns framför allt väsentliga skillnader mellan 
platserna även om det i enlighet med andra för-
ändringar sker en gradvis övergång från bipolär 
metod till plattformsmetod. Christina Lindgren 
uppfattar förhållandet mellan de båda metoderna 
som uttryck för olika strategier. Enligt detta syn-
sätt kan bipolär metod ses som mer specialiserad 
än plattformsmetoden eftersom plattformsavsla-
gen kan användas till flera redskapstyper (Lind-
gren 2004:196). Vi har konstaterat att bipolär 
metod har stått i fokus på flera boplatser och möj-
ligen har denna produktion varit mer tillfälllig 
och målinriktad till skillnad från flera av de andra 
platserna där inslag av plattformsmetod uttrycker 
fler produktionstillfällen och mer mångsidig till-
verkning. Nu behöver inte reduktionsmetoderna 
utesluta varandra. De har ofta använts i olika om-
fattning och har uppenbarligen växlat sinsemellan 
beroende på ändamålet.

Utifrån antagandet att graden av social kom-
plexitet ökar med större variation förutsätter 
också detta att enskilda händelser och avgränsade 
områden som slagplatser kan identifieras. Först 
när boplatsstrukturen kan urskiljas har vi möj-
lighet att bilda oss en uppfattning om huruvida 
fragmenttyperna från en slagplats representerar 
specialiserad tillverkning eller representerar ett 
mer allmänt hantverk. Fragmenttypernas sam-
mansättning skulle således kunna vara uttryck för 
bakomliggande sociala förändringar av jägar-sam-
larsamhället i Norduppland och Mälardalen.



262 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Slutsatser
I den här artikeln har vi bemött några av de pro-
blem som man konfronteras med vid genomgång-
en av stenmaterial. På ett tidigt stadium stod det 
klart att behandlingen av E4-undersökningarnas 
kvartsfynd måste föregås och åtföljas av teoretiska 
och metodiska förkunskaper. Dessutom har prak-
tiska experiment vägts in, då de bidrar till ny för-
ståelse för de olika kvartsmaterialens egenskaper 
samt ger specifika underlag för enklare statistiska 
jämförelser. Denna ram har tillsammans med ti-
digare undersökningsresultat, inte minst i andra 
regioner, och Nordupplands naturliga förutsätt-
ningar utifrån topografi samt isavsmältnings- och 
landhöjningsförlopp skapat en bas utifrån vilken 
vi försökt att tolka det sammanhang kvartsen in-
gått i. Som Eva Hjärthner-Holdar mycket riktigt 
påpekar i artikeln Teknik i förändring;

”Teknik har varit och är ibland fortfarande se-
parerad från sin kontext och studeras utifrån ett 
teknologiskt perspektiv. Det är dock av största 
vikt att försöka förena studier av olika tekniker 
med studier av de samhällen de förekommer i, 
så att människan-samhället-tekniken blir en 
naturlig enhet.” 

(Hjärthner-Holdar 2006:98)

I denna artikel har vi undersökt förändringar i 
kvartsteknologin över tid och rum för att på så 
vis se förändringar i samhället och i de då levande 
människornas liv. Tyvärr är det svårt att nå fram 
till målsättningen i citatet ovan men målsättningen 
bör alltid vara där och även om vi inte nått ända dit 
hoppas vi att studien har fortsatt hög potential. 

På boplatser i Mälardalen tycks ett skifte ske 
vid 4 500 f Kr då man rumsligt börjar separera re-
duktionsmetoderna bipolär och plattform (Lind-
gren 2004:261). Denna studie stödjer till viss del 
denna iakttagelse men visar på att man mer nog-
grant bör undersöka skillnader mellan boplatser 
med olika funktion. Jämförelserna kompliceras 
emellertid av att de insamlade kvartsmaterialen 
inte alltid representerar primära slagplatser. På de 
mer komplexa boplatserna kan man tänka sig att 
nya material har förts in, kanske som halvfabrikat, 

medan andra har förts bort (Sundström & Dar-
mark 2005:128). Dessutom kan andra aktiviteter 
ha påverkat den ursprungliga sammansättningen 
(Sundström m fl 2006:64). I dylika fall har san-
nolikt upprepade återbesök påverkat annars tyd-
liga förhållanden mellan metoderna. Därutöver är 
andelen undersökta boplatser inte lika många som 
de i Mälardalsregionen. 

Vid jämförelser av kvartsmaterialen från boplat-
serna i E4-sträckningen framgår det att mängden 
kvarts minskar över tid, åtminstone från och med 
slutet av neolitisk tid. Råmaterialutvinningen 
tycks i hög grad vara knuten till olika grader av 
mobilitet. Åderkvarts verkar något vanligare på de 
mesolitiska boplatserna medan GL-kvarts övervä-
ger på många platser från neolitikum och brons-
ålder. Det finns dock inget tydligt reduktionstek-
niskt samband mellan åderkvarts och GL-kvarts. 
Även fyndmängden följer ett generellt mönster 
såtillvida att frekvensen är proportionellt sett hög 
under senmesolitikum, varefter den minskar un-
der neolitikum och bronsålder. I synnerhet frag-
menteringsgraden är tämligen hög på de mesoli-
tiska platserna, d v s före 4 000 f Kr, medan den är 
något lägre på de senare. 

Endast en av de undersökta boplatserna har da-
terats till tiden mellan 4000 och 3600 f Kr, en tid 
då flera boplatser i Mälardalen vittnar om viktiga 
förändringar, bl a genom introduktionen av ke-
ramik. Våra sammanställningar visar att de stora 
skillnaderna på de senmesolitiska boplatserna som 
undersökts vid E4-projektet främst torde spegla 
situationsbundna handlingar där varje plats har 
en speciell funktion. Det kan gälla tillverkning av 
knivar för slakt eller tillverkning av nya redskap 
för jakt (jfr Darmark & Sundström 2005:89). 
Slagplatser kan identifieras men det finns ingen 
självskriven uppdelning av rummet. Ska man till 
exempel se närliggande lokaler som Stormossen-
komplexet som fristående platser eller ingående 
i en större sammanhängande enhet (jfr Guinard 
& Vogel 2006b:25)? Hög fragmenteringsgrad och 
låg medelvikt skulle kunna indikera en kvartstek-
nologi inriktad på tillverkning av mikroliter. 

På de tidigneolitiska boplatserna, åtminstone 
från och med 3600 f Kr, finns det tecken på en om-
läggning av verksamheten på boplatserna. Beträf-
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fande kvartsmaterialen tar sig detta uttryck i att 
större bitar lämnas kvar. Kärnor prepareras i högre 
grad och från dessa tillverkas redskap, i allmänhet 
relativt stora (jfr Lindberg 2006). Vissa platser är 
för året runt-boende medan andra besöks oftare 
än tidigare, däribland Högmossen och Bålmyren. 
Mer specialiserade boplatser förekommer vid si-
dan om. Man kan se tendenser till skillnader i hur 
man organiserar kvartshantverket mellan olika 
boplatstyper. De till antalet små fyndmaterial som 
har tillvaratagits från bl a Glädjen och Postboda 1 
antas representera högst tillfälliga besök, men som 
helhet är den tidigneolitiska kvartsbearbetningen 
mer organiserad än tidigare. Den sociala grupptill-
hörigheten tycks ha blivit viktigare, även om sam-
manhållningen kan ha manifesterats i samband 
med exempelvis gåvoutbyte eller gravritualer (jfr 
Lindgren 1997:32; Sundström 2003:228; Sund-
ström & Darmark 2005:206).

Under mellanneolitikum blir kontrasterna mer 
slående gentemot föregående perioder. Det gäller 
framför allt mängden kvarts som efterhand ersätts 
av andra material. Av tillvaratagna fynd är det inte 
minst flinta som dominerar stenmaterialen på de 
yngre boplatserna. Även dessa förhållanden är ett 
led i de förändringar som bland annat kan ses i 
kvartsmaterialen. 
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hen stone is being worked on, frag-
ments often form which have frac-
ture surfaces that reveal the manu-

facturing process. These fracture surfaces are 
especially common and visible on glassy materi-
als such as quartz. During archaeological excava-
tions in Northern Uppland considerable amounts 
of quartz were recovered from a total of 16 sites 
along the course of the new E4-highway (fig 1). 
The sites with quartz date from 5 000 – 2 000 
BC, mainly from the Late Mesolithic and Early 
Neolithic periods. The find materials have now 
been processed and analysed. Even if excavation 
methods and registration practises vary, the in-
vestigations have provided new insights into the 
quartz technology of the region.

Differences in find frequency, raw material and 
the methods in which the material had been worked 
indicate both technological changes over time, and 
essential differences between contemporary sites. 
What do these differences mean? To better under-
stand this variation we have chosen as our point of 
departure the research of recent years, in particu-
lar from the Mälaren Basin region. Here a pattern 
can be discerned from the dominating preparation 
methods. The bipolar method dominates before 
4 500 BC, while the platform method becomes pro-
gressively more widespread after this point.

Along the course of the new E4-highway in 
Northern Uppland, there are chiefly two kinds 
of quartz: vein quartz and glaciofluvial quartz, in 
this article referred to as GL-quartz. The distribu-
tion of the two types of raw material shows that 
there have existed different strategies for their 
extraction. On temporary Mesolithic settlements 
vein quartz dominates, while GL-quartz is more 
associated with long-term or recurring habitation. 
There exists however no correlation between raw 
material and preparation method.

Summary

Quartz Quarries. New insights into quartz technology  
along the course of the new E4-highway 

Further differences have been observed which con-
cern the size of quartz finds. In terms of average 
weight there is great variation among Late Meso-
lithic settlements. The cores in particular seem to 
imply that these sites have been utilised in diffe-
rent ways. Generally the cores represent waste that 
can hardly have been worked on further. Neolithic 
sites, on the other hand, contain larger discarded 
pieces, indicative of manufacture of more, or at 
least larger, tools (fig 8-9).

Fracture analyses have provided additional results. 
By studying the fracture surfaces, different fragment 
types can be compared through experimentation. 
The distribution of the types shows that fragments 
have been added or discarded. The aim of this selec-
tion is evident since the material subjected to analy-
sis is limited distinguishable contexts, for example 
knapping floors. (Figs 19 & 25). This corresponds 
with the observation about spatial distribution. Both 
the bipolar and platform methods of knapping are 
represented on all settlements that contain quartz, 
but it is only on the larger Neolithic sites that a spa-
tial separation of the methods can be discerned.

When comparing the Mälaren Basin to Northern 
Uppland there are some similarities. The dating does 
not completely coincide with the transitional period 
around 4 500 BC. During the Late Mesolithic the 
bipolar method seems to be at the focus of the pro-
duction, probably for the manufacturing of micro 
blades. On the large Early Neolithic settlements, a 
dominance of the platform method can be observed, 
but the bipolar method was still popular on smaller 
settlements. This can be indicative of the higher spe-
cialisation of the bipolar method as opposed to the 
versatility of the platform method. Over time, the 
amount of quartz on the settlements decreased and 
was replaced by other materials. From here on, the 
demand for quartz tools diminishes, but quartz still 
has uses. For example, the material takes on a new 
meaning in conjunction with burial rituals. 
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yftet med denna artikel är att få en inblick 
i människornas leverne och organisation i 
östra Sveriges skärgårdsregion under meso-

litikum och neolitikum genom en undersökning 
av deras stenverktyg. Då den absoluta majoriteten 
av artefakter som klassificerats som små verktyg 
är av kvarts vid de aktuella undersökningarna och 
den övervägande delen av bruksskadeanalyser ut-
förts på kvartsartefakter så kommer denna studie 
att vara centrerad kring detta material men med 
små utblickar. Här kan nämnas undersökningen 
av Brännpussen, en neolitisk lokal, där verktyg av 
porfyr påträffades (Nilsson 2006).

Utöver detta kommer en djupstudie av organisa-
tionen kring stenhantverket på den tidigneolitiska 
lokalen Högmossen att göras, då denna lämpar sig 
väl för denna typ av studie.

Kvartsen som påträffats på de mesolitiska och 
neolitiska lokalerna i stora mängder sedan de bör-
jade undersökas har till stora delar ignorerats och 
i många fall knappt insamlats, då den varit svår 
att analysera och förstå. Under 1980-talet bör-
jade detta att förändras genom ett antal banbry-
tande studier gällande förståelsen av reduktionen 
av kvarts och analys av bruksskador på kvarts. Se-
naste årens forskning har genererat flera analys-
metoder som är till stor hjälp vid undersökning 
och tolkning av kvartsens kulturella betydelse 
(Knutsson 1988a, 1988b; Callahan m fl 1992). 
Under denna period utvecklades ett antal analys-
metoder för att organisera och tolka kvartsmate-
rialet, vilka här kombinerats med en utgrävnings-

strategi som började användas på denna typ av 
lokaler under 1990-talet (se Biwall m fl i denna 
volym). Genom att kombinera metoderna ovan 
har en ny bild av stenhantverket under neoliti-
kum skapats där möjligheter till typbestämning 
av olika kvartsverktyg diskuteras och stenverkty-
gen i sin helhet placeras i en relation till de män-
niskor som levde på boplatserna.

Underlag 
Före 2002 fanns det nästan inga kända stenål-
derslämningar i norra Upplands skogsområden. 
De utgrävda fornlämningarna var då begränsade 
till ett fåtal boplatser (Segerberg 1999:41). Utö-
ver dessa undersökningar var det framför allt lös-
fynd såsom stenyxor och spetsar som vittnade om 
att människor hade vistats här i flera årtusenden. 
Antalet lösfynd stod dock inte i proportion till 
andelen boplatser, åtminstone i jämförelse med 
de talrika fornlämningar som har hittats vid in-
venteringar i Gästrikland och Södermanland 
(Hammar & Wikell 1996; Björck 2000). Det var 
med denna vetskap som systematiska invente-
ringar företogs i E4-sträckningen. Totalt registre-
rades 19 nya stenålderslokaler, huvudsakligen be-
lägna på åsryggar i skogsmark (Björck & Guinard 
2003:9). Påföljande år genomfördes utgrävningar 
och analyser av utgrävt material som visade att 
fornlämningar med bearbetad kvarts förekom 
från senmesolitikum till slutet av bronsåldern 
(5000-500 f Kr). I denna studie kommer resulta-

Karl-Fredrik Lindberg, Riksantikvarieämbetet UV GAL

– en familjeaffär?

Mesolitiska och  
Neolitiska verktyg
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ten från åtta lokaler att beröras med ett tidsspann 
från cirka 4700 f Kr till 2300 f Kr (fig. 1).

Kvartsmaterialen varierade i såväl omfattning 
som kvalitet. På somliga platser var kvartsfynden 
de enda synliga tecknen på mänsklig verksamhet. 
Utifrån antal och vikt kan vi se vissa skillnader 
mellan lokalerna gällande mängd och rumslig ut-
bredning av kvartsartefakter, även om fynden har 
tillvaratagits på olika sätt och genom varierande 
val av metod vid utgrävningen. 

Frågeställningar
Direkt då jag blev inkopplad på utgrävningarna av 
de neolitiska lämningarna efter nya E4:a sträck-
ningen såg jag den stora potential undersöknings-
resultaten skulle ha för att organisera och tolka det 
svårgripbara kvartsmaterialet och placera in det 
med det övriga stenmaterialet i en begriplig kon-
text. Detta ledde till att registreringen och de ana-
lyser som utfördes inriktades på att kunna besvara 
de frågeställningar som ställs upp i denna artikel.

1. Att utifrån kvartsavslagens funktion som be-
stämts via brukskadeanalysen ställa upp verk-
tygstyper och diskutera hur dessa även kan de-
finieras utifrån tillverkningsmetod, form och 
reduktionsmetod.

2. Placera in verktygen av bergart och mineral i 
boplatsorganisationen och därigenom skapa 
en bild av hur människorna på boplatserna 
planerade sitt rum gällande olika typer av 
hantverk.

3. Undersöka om en förändring gällande kvarts-
verktyg kan ses över tid i regionen.

Om vi ser till hela produktionskedjan, chaîne opéra-
toire, för tillverkning och användning av stenverk-
tyg så fokuseras det främst här på de senare stadi-
erna. Enligt en modell av Eva Hjärthner Holdar 
kan man dela upp produktionskedjan i ett antal 
analytiska huvudgrupper som berör specifika de-
lar av produktionen/processen (Hjärthner Holdar 
2006:106ff). Dessa delar av produktionskedjan är 
enligt följande med vissa modifikationer för att 
passa detta specifika fall.

Figur 1. Fördelning av tillvaratagen och slitspårsanalyserad kvarts samt datering av de berörda platserna i 
E4-sträckningen. Siffran inom parantes visar antalet slitspårsanalyser utförd på kvarts från Brännpussen, övriga 
analyser där är utförda på porfyr, hälleflinta och flinta. Även på andra lokaler har slitspårsanalyser utförts på andra 
råmaterial men i en extremt liten omfattning.

Figure 1. The distribution of collected and the trace wear analysed quarts, and the dates of the concerned locations 
along the new E4 highway. Numbers in brackets show the number of analyses of quarts at Brännpussen, the remaining 
analyses were done on volcanic rock and flint. Analyses on other raw material than quarts have been done on other 
locations, but to a very limited extent.

Plats Datering, kal BC Kvarts, antal Slitspårs
analyser

% slitspårs-
analyserade

Stormossen 5:2 4730 216 25 12

Stormossen 5 4660 531 23 4

Stormossen 4 4540 2146 21 1

Stormossen 1 4395 229 37 16

Skallmyran 4310 104 16 15

Postboda 3 4000 425 31 7

Glädjen 3600 32 4 13

Högmossen 3500 844 56 7

Snåret 3400 335 7 2

Brännpussen 2750 50 18 (3) 6

Djurstugan 2300 44 3 7
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• Råvaror: Vilken tillgång hade man och vilken 
teknik brukades vid utvinningen? Hur till-
gänglig var råmaterialet till exempel gällande 
ägandestruktur och hur åtkomligt var det geo-
grafiskt och terrängmässigt?

• Transporter: Krävdes någon typ av transport 
och vilken byggnadsteknik krävde den i sin 
tur? Skedde transporterna efter land eller vat-
ten och vilka avstånd handlade det om?

• Tillverkningsteknik
• Produktionsanläggningar: Krävdes process-

anläggningar vid produktionen och vilken 
byggnadsteknik krävde de i sin tur om så var 
fallet?

• Redskap/verktyg: Vilka redskap och verktyg 
krävdes för produktionen?

• Komplexitet: Var produktionen komplicerad 
eller okomplicerad? Var det ett heltids- eller 
ett deltidsjobb? Vilken status hade arbetet?

• Produkter: Vilken typ av produkter skapas, 
vardagsvara eller statusföremål? Vilken eller 
vilka kvaliteter eftersträvas?

• Arbetsorganisation: Var organisationen stor-
skalig eller småskalig? Vilade den på fri, i bero-
endeförhållande eller ofri arbetskraft? Utför-
des arbetet av män, kvinnor och/eller barn?

• Avnämare: Tillverkades produkten för eliten, 
specialister och/eller befolkningen i stort?

Fokus i detta arbete kommer främst att ligga på 
att besvara de fyra sistnämnda leden i modellen då 
de förstnämnda behandlats i artikel Brott i kvarts 
(Falkenström & Lindberg i denna volym). Däref-
ter kommer hela produktionskedjan att diskuteras 
för att på så sätt kunna besvara de övergripande 
frågeställningarna som sattes upp ovan.

Kulturhistorisk bakgrund 
Då teknologiska system skall ses som integrerade 
i sin kulturella kontext, och inte som företeelser 
som besitter egen dynamik, oberoende av sitt 
sammanhang, är en kortare beskrivning av hur jag 
tolkar att samhället fungerade och utvecklades i 
östra Mellansveriges skärgårdsregion mellan cirka 
5000 och 2300 f Kr på sin plats (Hjärthner Holdar 
1993:10f). I enlighet med tankegången ovan ses 

inte enskilda tekniska innovationer eller artefak-
ter som styrande vid definitioner utav kulturella 
grupper, utan utgångspunkten ligger i att se sam-
hällssystem i form av ett samlat grepp kring eko-
nomi, boplatslokalisering, boplatsorganisation, 
begravningar, ikonografi, teknisk variation och så 
vidare (Björck 2003:20ff, 36ff; Lindgren 2004:54f). 
Dessa samhällssystem skall ej heller ses som helt 
homogena utan inom dessa finns en variation som 
svarar mot deras specifika situation och problem 
(Björck muntligen).

Dessa utgångspunkter svarar väl med den bild 
Christina Lindgren målar upp gällande det me-
solitiska samhället i östra Mellansverige, där en 
skillnad mellan fastlandsområdet och skärgårds-
regionen kan ses utifrån råmaterialanvändning, 
ekonomi, kontakter med andra områden, boplats-
lokalisering och teknologisk variation. Utifrån 
detta ses de två områdena som separata enheter 
där skärgårdsområdet ses som ett kulturellt relativt 
homogent område (Lindgren 2004:54ff; Åkerlund 
m fl 2003). Då de aktuella lokalerna i denna un-
dersökning ligger inom skärgårdsområdet kom-
mer främst detta att beskrivas närmare. Christina 
Lindgren ser i sin undersökning två faser i skär-
gårdsregionen under mesolitikum med skiljelinjen 
vid cirka 4500 f Kr. Från och med cirka 7000 f Kr 
har en stadigvarande befolkning funnits i områ-
det. Från denna period påträffas stora och små bo-
platser där de olika variationerna delvis förklaras 
av begreppet hushåll. De små boplatserna repre-
senterar enstaka hushåll medan de stora består av 
flera hushåll eller har fungerat som samlingsplat-
ser. Spår av specialisering har inte setts på loka-
lerna utan de fåtaliga ben som påträffats indikerar 
jakt inom närområdet. Av vikt för denna studie är 
att kvartsen främst reduceras med bipolär metod 
under denna period. I detta system kan de stora 
boplatserna ha fungerat som det sociala kittet där 
sammanhållning och reproduktion stärks (Lind-
gren 2004:67, 74f).

Efter 4500 f Kr förändras boplatslokaliseringen 
och typerna av boplatser. De stora boplatserna 
försvinner och ersätts av mellanstora lokaler med 
andra typer av anläggningar, härdar/härdliknande 
konstruktioner mot de stora gropar som främst på-
träffades på de äldre stora boplatserna. På de mel-
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lanstora boplatserna är även kulturlagret tunnare 
och fyndsammansättningen en annan. Däremot 
tycks de små boplatserna behålla samma karaktär 
som tidigare. De mellanstora boplatserna ses som 
de tidigare stora boplatserna fylla en social funk-
tion, vilket leder till att den förändring som sker 
enligt Christina Lindgren främst berör denna sfär 
och inte i samma utsträckning det enskilda hushål-
let. Ekonomin tycks vila på samma bas som tidigare 
nämligen i jakt på säl och mindre pälsbärande dägg-
djur. Under denna period minskar den bipolära re-
duktionsmetoden av kvarts till förmån för reduk-
tion med plattformsmetod (Lindgren 2004:75ff).

Ungefär 3900 f Kr börjar keramik tillverkas och 
användas för första gången i regionen, vilket är 
startskottet för vad som här kommer att benäm-
nas Östsvensk neolitisk kultur. Under hela denna 
period kan en skillnad gällande ekonomi, boplats-
lokalisering, boplatsorganisation, begravningar, 
ikonografi och teknisk variation ses mellan inlands-
boplatserna och de kustbundna lokalerna på fastland 
och skärgård (Artursson 1996; Björck 2001, 2003; 
Sundström 2003). Det är främst gällande tidigneo-
litikum, cirka 3900-3300 f Kr, en debatt kring hur 
detta boplatsmönster och fyndmaterial skall tolkas 
(för vidare diskussion, se Björck & Larsson i denna 
volym; Artursson 2007). Utifrån det fyndmaterialet 
som framkommit efter grävningarna vid nya E4:an 
så finns inga indikationer på jordbruk i regionen för-
rän cirka 2300 f Kr. Fram till denna tidpunkt tycks 
materialet peka på att man levt främst av marina re-
surser i form av säl, fisk och vegetabilier (Sundström 
& Darmark 2005; Björck m fl 2005; Sundström m fl 
2006; Björck & Larsson 2007, Karlsson i denna vo-
lym). Detta stämmer väl överens med resultat från 
tidigare utgrävningar i området som också pekar på 
vikten av de marina resurserna för de bosatta i re-
gionen (Segerberg 1999; Björck 2001; Björck 2003). 
Den samhällsutveckling som denna studie kommer 
att utgå ifrån är att befolkningen i regionen under 
tidigneolitikum tar till sig vissa teknologiska inno-
vationer, som till exempel keramik, och samtidigt 
förändras boplats- och samhällsstrukturen under 
denna fas. Man har en näring fokuserad på säl, fisk 
och troligen marina vegetabilier och man blir bofast 
i små kustbyar med komplementlokaler runt om. 
Utifrån de förändringar som beskrivs ovan kom-

mer stenhantverket här att analyseras för att på 
så vis se om dessa förändringar reflekteras i ma-
terialet, om det stödjer eller motsäger den ovan 
beskrivna utvecklingen.

Teknologiska aspekter 
kring tillverkning av  
kvartsverktyg

I denna studie kommer de teknologiska aspekter-
na för kvartsbearbetning att beröras för att stödja 
tolkningarna av de bruksskadeanalyserade kvarts-
artefakterna. (För en noggrannare genomgång se 
Falkenström & Lindberg i denna volym).

 Man brukar diskutera främst två bearbetnings-
metoder; plattformsmetod och bipolär metod. Det 
är framför allt plattformsmetod, särskilt varianten 
frihandsteknik, samt bipolär metod, som kan iden-
tifieras på olika kärnor och avslag. Mellansteget, 
alltså plattformsmetodens städteknik, är däremot 
svårare att identifiera (fig. 2). Proportionerna mel-
lan metoderna är av stor betydelse för att förstå 
kvartsbearbetningens olika steg. Genom experi-
ment har Errett Callahan visat att olika metoder 
efterlämnar karaktäristiska spår på såväl kärnor 
som avslag (Callahan 1987:16). 

Denna trestegsmodell finner även stöd i arkeo-
logiska boplatsmaterial, d v s att kärnornas och 
avslagens storlek kan relateras till olika bearbet-
ningsmetoder. Det förekommer dock att exem-
pelvis bipolär metod tillämpas för att sönderdela 
relativt stora ämnen. Vidare är det svårt att påvisa 
städteknikens proportioner. Trots detta är det 
fortfarande möjligt att jämföra förhållandet mel-
lan plattformsmetod och bipolär metod.

Beträffande denna studie kommer vi fortsätt-
ningsvis att titta närmare på om en viss reduk-
tionsmetod använts för att tillverka en specifik typ 
av redskap och om man kan se en förändring över 
tid. Frågorna riktas till kvartsartefakter från de 
platser som har 14C-daterats till 5000-3000 f Kr. 
På så sätt är det möjligt att spåra eventuella för-
ändringar när det gäller vilka reduktionsmetoder 
som vid skilda kronologiska horisonter använts 
för att tillverka vissa typer av redskap. 
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Utförande
Då ett flertal olika analyser och metoder utförts 
och kombinerats kommer dessa att beskrivas var 
för sig. Därefter kommer styrkan i att använda 
dem tillsammans att utvärderas. Eva Hjärthner 
Holdar skriver att:

”För att kunna behandla och analysera teknisk 
innovations- och förändringsbenägenheten i so-
ciala system krävs t ex att man samarbetar mel-
lan olika discipliner vars metoder, analyser och 
tolkningar är nödvändiga delar i förståelsen av 
företeelsen”

 (Hjärthner-Holdar 2006:98).

Det är i denna anda denna studie sker, då resul-
taten från flera av varandra oberoende analyser 
av stenartefakter gällande morfologi, teknologi, 
bruksskador och rumsliga mönster får spjärna mot 
varandra, för att man på så vis kunna argumen-
tera för de olika identifierade redskapens karaktär, 
funktion och plats. 

Typbestämning 

Vid registreringen har alla artefakter av bergart 
och mineral typbestämts utifrån sin morfologi och 
sina teknologiska attribut (gällande kvartsartefak-
ter se även Teknologiska aspekter kring tillverkning av 
kvartsartefakter ovan). Detta har sedan skapat en 
grund för de vidare analyserna av artefakterna, t ex 
gällande spridningsbilder och urval. Den absoluta 
majoriteten av stenmaterialet, om man bortser 
från bergart, har klassificerats som kärna, kärnrest, 
avslag, fragment av avslag och splitter. Denna klas-
sificering ingår sedan i den samlade bedömningen 
av hur urval för verktygsämnen skett och vilka 
egenskaper som sökts i de olika verktygen. Sam-
mansättningen av olika typbestämnda artefakter 
inom olika områden är även en av grundbultarna i 
tolkningen av hur områdena använts, till exempel 
om det varit en slagplats, en dump för överblivet 
material eller en arbetsyta av något slag. 

Frakturanalys

I samband med E4-projektet har den frakturana-
lys, även benämnd fragmentanalys, av kvarts som 
utvecklades i början på 1990-talet, fått stort ge-
nomslag och utförts på samtliga mesolitiska och 
neolitiska boplatser om än i olika utsträckning 
(Callahan m fl 1992; Lindgren 2004). Frakturana-
lysen bygger på att slag mot materialet ger upphov 
till brott, närmare bestämt att speciella frakturer 
uppstår och skapar olika, delvis förutsägbara frag-
menttyper när materialet utsätts för mekanisk 
stress. Experiment visar att olika tillslagningsme-
toder genererar en specifik andel fragmenttyper 
(För en mer detaljerad beskrivning av frakturana-
lyser, se Falkenström & Lindberg i denna volym).

Syftet med frakturanalyserna vid E4-undersök-
ningarna har främst varit att identifiera olika akti-

Figur 2. Reduktionsmetoder och experimentella 
erfarenheter. Schematiskt bearbetningssystem av kärnor 
enligt trestegsmodellen (från Callahan 1987:60).

Figure 2. Reduction methods and experimental ex-
periences. Schematic reduction system of cores in a three 
step model (from Callahan 1987:60).

1. Plattformsmetod, 
frihandsteknik

2. Plattformsmetod, 
städteknik

3. Bipolär metod,  
utifrån och in

Bipolär metod, 
upprepad sönderdelning
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frågeställning för ögonen, vilket gjort att ett stort 
antal hela avslag analyserats. När det gäller de me-
solitiska platserna används endast cirka hälften av 
det analyserade eftersom materialet från Stormos-
senlokalerna fortfarande, i skrivande stund, är un-
der bearbetning. De generella tendenserna Helena 
Knutsson ser i materialet är dock att inga specifika 
fragment tycks ha föredragits för de olika redska-
pen. När det gäller tillverkningsmetod har något 
fler redskap av bipolär metod noterats men råäm-
nen från plattformsmetod har utnyttjats i högre 
grad procentuellt sett utifrån det totala antalet ar-
tefakter som härrör från de olika reduktionssätten 
(Guinard & Vogel 2006b). I denna analys används, 
om inte annat sägs, endast artefakter som uppvisat 
bruksskador från någon typ av användning.

Av de tolv knivar som identifierats är tio tillver-
kade av artefakter från bipolär metod och av de 
elva avslag som frakturbestämts är sju hela avslag 
och två distaler. Endast en kniv är tillverkad av en 
kärna, bearbetad med bipolär metod. Mellan de 
två tidsperioderna kan inga tydliga skillnader i ur-
val av råämne ses vad gäller tillverkning av knivar. 
Här skall dock påpekas att endast tre av knivarna 
är påträffade på lokaler daterade till mesolitikum, 
vilket gör att jämförelsen haltar något.

Fyra sticklar som noterats vid bruksskadeana-
lyserna har påträffats på neolitiska lokaler. Av de 
tre sticklarna där tillverkningstekniken kunnat 

vitetsområden, till exempel slagplatser och avfalls-
deponering, men även att identifiera vilken typ av 
fragment som kan ha först till eller från lokalen. 
I denna undersökning kommer även frakturerna 
att analyseras med syftet att kunna identifiera 
vilka fragmenttyper som använts som redskap el-
ler ämnen för redskap och genom att undersöka 
frakturerna på kvartsartefakter se om dessa till-
formats för redskapsanvändning. Materialen från 
Högmossen och Snåret kommer att beröras efter-
som riktade analyser har utförts på dessa för att 
undersöka dessa frågor.

Var det brister 
Vid frakturanalyserna av kvartsmaterialet från de 
undersökta lokalerna i fråga har det noterats in-
tressanta avvikelser i förhållandena mellan olika 
fragmenttyper och de ”normalförhållanden” som 
påvisats i tidigare experimentstudier (Callahan 
m fl 1992). En brist på sidofragment är något 
som har observerats på flera platser från samma 
period; i Postboda 3, Stormossenlokalerna, och 
Jordbro Industriområde, men även på neolitiska 
lokaler som till exempel Högmossen (se Lind-
gren 2004:220f; Darmark & Sundström 2005:46; 
Guinard & Vogel 2006b; Falkenström & Lind-
berg i denna volym; Björck m fl manus). Då detta 
observerats i relativt många material kan en stark 
argumentation göras för att sidofragmenten har 
haft en speciell funktion och att denna funktion 
lett till att de förts ut från boplatsen/lokalen. Uti-
från sidofragmentens morfologi kan ett antal oli-
ka funktioner ses som tänkbara – knivsegg, spets 
eller ingående som egg/spets i ett kompositred-
skap (se fig. 3). Utifrån det faktum att de försvin-
ner från boplatsen, att säljakt och fiske är starka 
näringar för tiden i regionen och utifrån morfo-
login så är en rimlig hypotes att de använts för 
tillverkning av ljuster och harpuner, men detta 
får stå som en hypotes som behöver testas. 

Vid en korrelation mellan bruksskador, me-
tod, typ och fragmenttyp kan ett antal intressanta 
samband ses. Här skall påpekas att gällande olika 
typer av fragment är det är en väldigt ojämn för-
delning i antal analyser mellan olika fragment-
typer, speciellt gäller detta de neolitiska lokaler-
nas material. Urvalet har där skett med en annan 

Sidofragment

Figur 3. En schematisk bild av ett sidofragment (modi-
fierad från Rankama 2003).

Figure 3. Schematic picture of a sidefragment (modi-
fied from Rankama 2003).
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bestämmas kommer två från bipolär- och en från 
plattformsmetod. När det gäller typer av frag-
ment fördelar de sig på två sidofragment, ett helt 
avslag och en medialdel. Bägge sidofragmenten 
är slagna med bipolär metod och har sedan vida-
rebearbetats (se nedan).

Av de nio sågar som noterats på de neolitiska 
lokalerna har tre tillverkats av ämnen från bipolär 
metod och tre från plattformsmetod. Fyra sågar 
är tillverkade av hela avslag, en från proximalfrag-
ment och en av en kärnrest.

Bearbetning av avslag för  
verktygsframställning
Vid urvalet av kvartsartefakter för slitspårsanalys 
från Brännpussen, Högmossen och Snåret notera-
des att vissa avslag och fragment av avslag blivit 
bearbetade, tillformade. Dessa skickades för slit-
spårsanalys och visade sig, i hög utsträckning, ha 
varit använda som redskap. Vid slitspårsanalysen 
noterade Kjel Knutsson att olika former av bear-
betning skett som sannolikt haft olika syfte. Dels 
har man modifierat avslagen för att skapa en an-
vändbar egg och dels har man modifierat dem för 
att skapa ett grepp eller för att verktyget skall kun-
na skaftas lättare. När det gäller att skapa en an-
vändbar egg kan man se olika typer av bearbetning 
beroende på vilket redskap som skall framställas. 
Vid tillverkning av sticklar kan man se hur änden 
på avslaget snäppts av för att skapa ett bra hörn att 
använda (se fnr 619 & 1560 från Högmossen SU i 
fig. 4). På fnr 525 från Högmossen, vilket använts 
som kniv/såg, har man skapat eggen genom att slå 
bort ett mindre avslag från redskapsämnet. Där-
med så skapas ett hörn lämpligt att skära och såga 
med. På liknande sätt har eggen till fnr 358 ska-
pats genom att två avslag lossats från ämnet (se fig. 
4). Till dessa metoder för att skapa en brukbar egg 
skall även retuschering läggas som används främst 
för att skapa skrapande eggar (se fig. 4).

Det har även noterats två exempel där man bear-
betat redskapsämnet för att skapa ett bättre grepp 
eller yta för skaftning. I bägge fallen har man till-
format den del av ämnet som är direkt motstående 
till den brukade eggen (se fnr 553 & 567). I fal-
let fnr 553, som brukats som såg, har man valt att 

slå bort två avslag från arbetseggens motstående 
sida och gällande fnr 567, som använts som kniv/
pryl, har sex avslag slagits bort från arbetseggens 
motstående sida. Däremot har arbetseggen inte i 
något av dessa fall modifierats.

Detta visar på ett tydligt sätt att man inte en-
bart nöjt sig med att använda de kärnor, avslag 
och fragment av olika typer som uppstår vid re-
duktion av kvarts, utan att man bearbetat dessa vi-
dare för att få fram en tillfredsställande arbetsegg/
grepp. Proceduren vid framställningen av verktyg 
är således mer komplicerad än den ger sken av vid 
en första anblick och har i vissa fall likheter med 
den tillformning som kan ses i andra råmaterial, 
till exempel flinta. Därmed inte sagt att den skall 
analyseras utifrån flintans premisser, utan tvärt 
om, måste hänsyn tas till kvartsens speciella egen-
skaper och även den kulturella sfär den ingår i.

I framtiden ger detta möjligheter att redan vid 
utgrävningarna kunna identifiera troliga redskap 
av kvarts med en större säkerhet än tidigare, även 
om slitspårsanalyser fortfarande kommer att vara 
nödvändiga för att utröna och konfirmera vad de 
brukats till och på vilka typer av material. Någon 
liknande bearbetning har inte noterats vid de me-
solitiska lokalerna som undersökts i detta projekt, 
förutom gällande retuschering av eggar. 

Bruksskadeanalys 

Bruksskadeanalys, även benämnd slitspårsanalys, 
har utförts på artefakter tillverkade av en mängd 
olika råmaterial; kvarts, kvartsit, flinta, porfyr och 
hälleflinta. Den övervägande delen av analyserna 
har dock utförts på kvartsartefakter. Materialet från 
Brännpussen, Stormossen, Skallmyran och Postbo-
da 3 har analyserats av Helena Knutsson, SAU, och 
materialet från övriga platserna har analyserats av 
Kjel Knutsson, institutionen för arkeologi och an-
tik historia vid Uppsala universitet. 

Tekniskt förfarande vid  
bruksskadeanalyserna 
Eftersom en slitspårsanalys kräver att de stenytor 
man analyserar är absolut fria från både mineral-
partiklar och fett krävs en noggrann rengörings-
procedur i minst två steg. Det bör påpekas att 



274 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

försök har visat att de procedurer som redovisas 
här inte skadar stenens yta. 

Första steget i rengöringsprocedurerna består i 
att föremålen placeras i glasskålar med 3-procentig 
saltsyra under cirka ett dygn. Detta lösgör eventu-
ella mineralpartiklar som fästs vid föremålens yta. 
Därefter sköljs föremålen under rinnande vatten. 

Varje föremål tvättas därefter var för sig med en 
tvållösning, till exempel vanligt diskmedel, och 
sköljs i kranvatten. Därefter hålls föremålen i en 
pincett och doppas i en skål med destillerat vatten 
som i sin tur är placerad i ett ultraljudsbad. Före-
målet hänger så att säga i skålen med vatten för att 
ej nötas mot glasets insida. Efter ultraljudsbadet 

Figur 4. Exempel på olika typer av tillformning av kvartsredskap (schematisk teckning av Kjel Knutsson).

Figure 4. Examples of different types of shaping of quarts-tools (schematic drawing by Kjel Knutsson).



275arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

torkas kvartsbitarna på en pappersservett och är 
så färdiga för analys. Under analysens gång kan 
tvättningsförfarandet upprepas flera gånger om 
det anses nödvändigt. Kemiskt ren aceton används 
vidare för att rengöra föremålen under arbetet vid 
mikroskopet då handfett snabbt täcker föremå-
lets yta. Ett ljusmikroskop och förstorningar upp 
emot 400 ggr har brukats som analysredskap i 
samband med de slitspårsanalyser som redovisas 
här (Knutsson 2006). 

Urval
Urvalet av artefakter för slitspårsanalys vid 
Brännpussen, Djurstugan, Högmossen och Snå-
ret (undersökta av UV GAL) gjordes med två 
målsättningar. I det första steget, som gällde alla 
de ovan nämnda lokalerna, grundades urvalet 
uttryckligen på avslagens ”redskapskaraktär”. 
Syftet med detta var att kontrollera slitspårens 
bevarandegrad och därefter om stenartefakterna 
som lämnats på platsen använts som redskap, för 
att därigenom kunna avgöra den framtida poten-
tialen för analysen. Eftersom det vid Snåret och 
Högmossen fanns en uppsjö av dessa gjordes yt-
terligare en sortering där hänsyn togs till att så 
många olika kontexter som möjligt skulle vara 
representerade. På Högmossenmaterialet utför-
des även en steg 2-analys där urvalet grundades 
på avslagens kontext, i detta fall låg fokusen på 
område D (fig. 14 och 16). Området valdes ut då 
en hydda som tolkats som en boningshydda för 
en familj var lokaliserad på området, dessutom 
har området en tydlig struktur gällande fynd-
materialet med avfallshögar och relativt fyndfria 
områden (Larsson i denna volym; Björck m fl 
manus). Med detta som grund fanns goda förut-
sättningar för att få en förståelse för den vardag-
liga tillverkningen och bruket av kvartsredskap.

Urvalet av artefakter för slitspårsanalys vid 
lokalerna Postboda 3, Skallmyran och Stormos-
sen gjordes med en annan målsättning. Här ville 
man undersöka vilka typer av kvartsartefakter; 
kärnor, avslag, avslagsfragment, splitter och så 
vidare – som brukats som redskap men även om 
olika kvartskvaliteter föredragits. Utifrån denna 
målsättning samplades ett urval ur det material 
som påträffats, för att man därigenom skulle få 

ett objektivt underlag där förförståelsen om hur 
ett redskap bör se ut inte skulle påverka urvalet 
(Darmark & Sundström 2005; Guinard & Vogel 
2006a; 2006b).

De olika metoderna för urval av material för 
analys är naturligtvis en källkritisk faktor vad gäl-
ler hur stor andel redskap som noteras och även 
möjligen vilka typer av redskap som kan ses. Även 
om de skilda tillvägagångssätten ur detta perspek-
tiv ger upphov till problem vid jämförande studier 
anser jag att fördelarna överväger i det kunskaps-
läge vi har idag. Då ett ytterst litet material har 
slitspårsanalyserats bör olika målsättningar och 
tillvägagångssätt prövas för att kunna utröna vil-
ken potential som analyserna har gällande olika 
aspekter av den produktionskedja som beskrivs i 
Frågeställningar.

Resultat 
Sammantaget analyserades 241 artefakter av berg-
art och mineral vid utgrävningarna längs nya 
E4:an. Av dessa uppvisade 81 bruksskador efter 
användning, ytterligare åtta är möjligen använda 
men ses som osäkra. Av de 241 artefakterna var 
nio inte möjliga att analysera på grund av postde-
positionella skador eller ytegenskaper hos mate-
rialet (fig. 5). Bruksskador på 72 av artefakterna 
har kunnat tolkas gällande funktion från samman-
taget sju olika typer av användande, dessa bruks-
skador förknippas med verktyg som använts som 
borr, hyvel, kniv, skrapa, stickel, såg och täljkniv. 
På 27 av dessa artefakter har bruksskador från två 
eller fler av ovan nämnda användningsområden 
kunnat iakttas, dessa kommer hädanefter att be-
nämnas multifunktionella verktyg.

En verktygslåda med stenredskap

Genom att kombinera teknologiska analyser,/ fra-
ktur analys och bruksskadeanalys har ett flertal olika 
verktyg av bergart och mineral påvisats. Jag kom-
mer här att redovisa de olika typerna och beskriva 
deras funktion. Dessutom presenteras ett urval fo-
tografier av de slitspårs analyserade redskapen (för 
ytterligare fotografier, se Guinard & Vogel 2006b; 
Björck & Hjärthner-Holdar (red) manus).
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Borr/pryl 
Endast tre borrar har påträffats vid analyserna. 
Vinkeln på arbetseggen har mätts på endast ett 
redskap och uppgick till 90°. På två av borrarna 
har man kunnat notera att de använts på mjuka 
material, till exempel hud eller läder.

Hyvlar 
Sammantaget identifierades nio eggar som brukats 
som hyvlar, sju av dessa var kombinerade med eg-
gar för andra funktioner, alltså i hela 78 % av fallen 
ingick hyveln i ett multiverktyg. Endast på en hy-
vel (trubbvinkelhyvel) har vinkeln på arbetseggen 
mäts vilken uppgick till 90°. I de fall man kunnat 
notera vilket material hyveln bearbetat har det 
rört sig om hårda material i form av trä, ben och 
horn. Intressant är även att endast två av hyvlarna 
påträffats på neolitiska lokaler medan de övriga 
påträffades på Stormossenlokalerna.

Knivar 
Flera olika typer av knivar har påträffats på loka-
lerna efter nya E4:an, och dessa kan delas in i två 
huvudkategorier, skärande och täljande, utefter 
slitspårens riktning. Sammantaget påträffades 40 
eggar på artefakter av bergart och mineral som an-

vänts som knivar, 18 av dessa artefakter hade en-
bart slitspår från denna aktivitet. Hela 54 % av de 
redskap som använts som kniv hade även använts 
till andra sysslor, vanligtvis som såg eller skrapa. 
På de knivar där en större egg använts varierade 
vinkel på arbetseggen mellan 10 och 60° med en 
medelvinkel av 28°, medan vinkeln på arbetseggen 
på de knivar där ett hörn använts som skärande 
egg varierade mellan 10 och 30° med en medel-
vinkel på 11°. Endast på en arbetsegg från täljkniv 
mättes vinkeln vilken uppgick till 10°. Knivarna 
har brukats på både mjuka och hårda material i 
form av till exempel ben, horn, trä, hud och kött 
(se fig. 6 och 7).

Skrapor 
Sammantaget påträffades 19 kvartsartefakter, 
en kvartsit- och en flintartefakt som uppvisa-
de bruksskador som härrör från skrapning. Av 
dessa var nio enbart använda för denna aktivitet 
medan övriga hade spår av fler funktioner. Skra-
por är det verktyg som oftast är det som noteras 
redan vid registreringen, då den skrapande eg-
gen ofta utformas via retuschering (fig. 8) och 
är lätt att identifiera. Slitspårsanalysen har visat 
att skraporna använts på både hårda och mjuka 

Figur 5. Tabell över de redskap som noterats på de undersökta lokalerna, multiverktyg räknas i flera kategorier.

Figure 5. Table of different tools noted on the excavated sites, tools with multiple uses are represented in several 
categories.

Lokal Borr Kniv Hyvel Skrapa Stickel Såg Täljkniv Multi
verktyg

Stormossen 5:2 1 2 1 0 2 1 0 2

Stormossen 5 0 5 0 5 0 2 1 4

Stormossen 4 1 3 1 3 0 0 1 4

Stormossen 1 0 4 5 6 0 2 3 9

Skallmyran 0 3 0 0 0 0 0 0

Postboda 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Glädjen 0 0 0 3 0 0 0 0

Högmossen 1 14 1 0 3 13 1 6

Snåret 0 1 1 0 0 1 0 0

Brännpussen 0 0 0 2 1 2 1 2

Djurstugan 0 1 0 0 0 0 0 0

Summa 3 33 9 19 6 21 7 27



277arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

material i form av trä, horn, torra och våta hu-
dar. På de skrapor där vinkeln på arbetseggen 
mätts har den varierat mellan 30 och 50° med en 
medelvinkel av 40°. Tidigare experimentstudier 
av Broadbent och Knutsson har visat att vin-
keln och formen på arbetseggen för kvartsskra-
por är ett viktigt kriterium vid valet av avslag 
eller kärna från vilken man tillverkar skrapan 
(Broadbent & Knutsson 1975:122f; Knutsson 
1975:57f). Sex av skraporna påträffades på neo-
litiska lokaler medan hela tolv framkom på de 
mesolitiska lokalerna.

På de neolitiska lokalerna har skraporna på-
träffats enbart på de lokaler som tolkats som mer 
tillfälliga i sin karaktär och inte på de boplatser 
som tolkats som basboplatser/året runt-boplat-
ser. Möjligen skall detta ses som att en stor del av 
bearbetningen av jaktbytena i form av slakt och 
skinnberedning skett ute på de jaktstationer som 
brukats under denna period.

Sticklar
Sammantaget påträffades sex kvartsartefakter som 
uppvisade bruksskador som härrör från att man 
brukat dem som sticklar, alltså till att rista, gra-
vera eller hyvla i olika material. Av dessa var fyra 
brukade enbart som sticklar medan två möjligen 
fungerat även som borr/spets. I de fall man kunnat 
notera vilket material som bearbetats rör det sig 
främst om hårda material troligen i form av ben, 
horn och trä (fig. 9). På de sticklar där vinkeln på 
arbetseggen mäts har den i alla fall varit 90°. Av 
de sex sticklarna påträffades fyra på neolitiska lo-
kaler medan endast två påträffades på mesolitiska 
lokaler.

Sågar
Hela 21 sågar har upptäckts i det analyserade sten-
materialet. Av dessa har nio enbart haft denna 
funktion medan de övriga varit multifunktionella 
och främst även använts som knivar. Arbetseggen 
på sågarna har haft en vinkel mellan 20 och 60° 
med en snittvinkel på 33°. Sågarna har främst an-
vänts på hårda material i form av ben, horn, trä 
och växter (se fig. 10 och 11).

Figur 6. Foto på kvartsartefakten F 1405 från Hög-
mossen som uppvisade bruksskador från att använts i en 
skärande rörelse. Områdena som använts är markerade 
med vita punkter (foto Kjel Knutsson).

Figure 6. The quarts artefact F 1405 from Högmossen 
that showed damage from being used in a cutting move-
ment. The areas used are shown with white dots.

Figur 7. En fokus bild på de bruksskador som kunde 
noteras på kvartsartefakten F 1405 (foto Kjel Knutsson).

Figure 7. A focus picture of the damage that was noted 
on quarts artifact F 1405.
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Figur 9. Foto på kvartsartefakten F 795 från Högmos-
sen som uppvisade bruksskador från att använts som en 
stickel. Områdena som använts är markerade med vita 
punkter (foto Kjel Knutsson).

Figure 9. Quarts artefact F 795 from Högmossen that 
showed damage from being used engraving. The areas 
used shown with white dots.

Multiverktyg

Sammanlagt 27 artefakter har uppvisat bruks-
skador efter fler än en typ av aktivitet. I princip 
finns kombinationer av alla ovanstående verktyg. 
Detta kan möjligen tolkas som att man tillverkat 
en mängd olika verktyg som är anpassade för de 
specifika uppgifter som föreligger, men det är na-
turligtvis även så att en funktionell egg kan utnytt-
jas på en mängd sätt utan någon anpassning. De 
multifunktionella redskapen är något vanligare på 
mesolitiska lokaler.

Var och när?

I denna studie berörs redskap som påträffats på lo-
kaler med olika funktion och från ett relativt stort 
tidsspann och genom att kontrastera dessa variab-
ler mot varandra kan en antal intressanta skillna-
der gällande redskapsutnyttjande ses. 

Om man gör en enkel jämförelse mellan perio-
derna gällande hur stor andel av det analyserade 
materialet som brukats som verktyg ser man att en 
väsentligt högre grad av bergarts- och mineralarte-
fakterna under den neolitiska perioden utnyttjats 
(se fig. 12). Detta skall till viss del tillskrivas de oli-
ka urvalsförfarandena som beskrivs ovan men kan 
även indikera en skillnad i var man förlägger de 

olika faserna i tillverkningen av verktyg något som 
finner stöd i de analyser som gjorts i artikeln Brott i 
kvarts (Falkenström & Lindberg i denna volym).

Gällande de olika typerna av redskap kan en stor 
skillnad i antalet påträffade skrapor på mesolitiska 
och neolitiska lokaler ses. Denna skillnad accentu-
eras av det ovan nämnda urvalsförfarandet, då rela-
tivt fler stora lämpliga kvartartefakter analyserats 
på de neolitiska lokalerna (se ovan). Förklaringen 
till detta mönster ligger troligen inte i en föränd-
ring av ekonomin, då man på alla de undersökta lo-

Figur 8. Kvartsskrapa, F256, 
som påträffades på Glädjen och 
kvartsskrapa/såg, F1611 som 
påträffades på Brännpussen. Illus-
tration: Ylva Roslund Forenius.

Figure 8. Quartz Scraper, 
F256, found at Glädjen, and a 
quartz scraper/saw, F1611, found 
at Brännpussen.

F256

F1611
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kalerna som ingår i denna studie har en samlar- 
och jaktekonomi med undantag av Djurstugan som 
uppvisar spår från en blandekonomi. Här kommer 
fyra olika förklaringar att beröras; en förändring i 
fokus gällande jaktbyte, ett byte av råmaterial för 
skraporna, en förändring av skrapornas funktion 
eller ett skifte i organisationen gällande var man 
utför sysslor som kräver skrapor. 

När det gäller en förändring gällande försörj-
ningen kan inga stora skillnader i det osteologiska 
materialet vid undersökningarna efter nya E4:an 
ses, utan säl tycks ha varit det dominerande jakt-
bytet (Guinard & Vogel 2006b; Björck & Larsson 
i denna volym; Björck & Hjärthner-Holdar (red) 
manus). Vad gäller en förändring i råmaterial för 
tillverkning så har inga skrapor i till exempel kera-
mik påträffats på den neolitiska lokalen Högmos-
sen. Där inga skrapor av kvarts kunde noteras i 
slitspårsanalysen har keramiken studerats av fyra 
oberoende personer och inga skrapor har note-
rats. Inga skrapor av keramik har noterats vid de 
övriga neolitiska lokalerna i sträckningen heller, 
trots att keramiken är ett av de material som rönt 
störst uppmärksamhet. Detta borgar för att om 
keramiken har använts till skrapor så är det endast 
i undantagsfall och inte en genomgående strategi. 
Ett annat alternativ som råmaterial är ben, och 

Figur 10. Foto på kvartsartefakten F 761 från Hög-
mossen som uppvisade bruksskador från att använts i en 
sågande rörelse. Områdena som använts är markerade 
med vita punkter (foto Kjel Knutsson).

Figure 10. Picture of quartz artifact F 761 from Hög-
mossen that showed damage from being used in a sawing 
movement. The areas used shown with white dots.

Figur 11. En fokus bild på de bruksskador som kunde 
noteras på kvartsartefakten Fnr 761 (foto Kjel Knutsson).

Figure 11. Focus picture on damage noted on quartz 
artefact F 761.

benskrapor är något som påträffats på neolitiska 
boplatser på Gotland (Hedemark m fl 2000). Då 
inga obrända ben bevarats på de neolitiska lokaler 
som undersökts här får denna möjlighet stå obe-
svarad tills en boplats med bättre bevarandegrad 
gällande obrända ben påträffas i regionen. Vad 
gäller ett skifte i hur man organiserade de olika 
sysslorna så kan några mönster iakttas. De neoli-
tiska lokaler där skrapor påträffats är alla tolkade 
som säsongslokaler/komplementlokaler till de 
permanenta lokaler som finns i området. Detta 
kan indikera att man på de lokaler från vilka den 
säsongsmässiga jakten skedde, även gjorde mycket 
av bearbetningen av jaktbytet i form av slakt och 
skinnberedning. På den neolitiska lokalen Bränn-
pussen noterades till exempel slaktspår på sälben, 
och här påträffades även två säkra skrapor och en 
osäker varav en använts på torr hud. Även på den 
lilla tidigneolitiska lokalen vid Glädjen, som tol-
kats som en jaktstation, påträffades skrapor va-
rav två ses som tillhörande denna fas. Dessa hade 
brukats på våt respektive torr hud (Nilsson 2005; 
Lindberg 2006). När det gäller de mesolitiska lo-
kalerna har skrapor noterats på tre av dessa men 
endast på en lokal, Stormossen 1, har en skrapa på-
träffats som bearbetat hud. I övriga fall har främst 
hårda material bearbetats, vilket skiljer sig mot de 
skrapor som påträffats på de neolitiska lokalerna 
vilka alla, som undersökts, använts på hudar eller 
skinn (Guinard & Vogel 2006b). Vad som måste 
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beaktas här är att inga stora mesolitiska boplatser 
berörts vid dessa utgrävningar, varvid det kan fin-
nas interna skillnader även mellan olika typer av 
mesolitiska boplatser gällande denna aspekt.

Ytterligare en skillnad mellan de verktyg som 
identifierats från mesolitiska och från neolitiska 
lokaler är tillverkningsmetod. De verktyg som är 
från neolitiska lokaler har tillformats dels genom 
sekundär bearbetning i högre grad, dels genom att 
man klyvt avslag eller kärnor för att därefter bryta 
ena änden i ett rättvinkligt brott för att på så vis få 
ett rätvinkligt hörn som arbetsegg. Även en alter-
nerande bifacial metod har använts för att skapa 
skarpa eggvinklar (Knutsson 2006), något som 
inte har kunnat ses på de verktyg som påträffats 
på de mesolitiska lokalerna. 

Intrasiteanalys
Resultaten från de ovanstående analyserna har 
samlats i programmet Intrasis vilket möjliggjort 
att på ett enkelt vis, genom GIS-analyser, studera 
rumsliga mönster i en intrasite-analys (jfr Ref). 
Som nämndes ovan gjordes urvalet vid Högmos-
sen i två steg där det andra urvalet baserades på att 
ge en bild av hur hantverket kring en familjehydda 
med omgivande aktiviteter såg ut. Här kommer 
en tolkning av resultaten från denna analys utlagd 
i rummet att diskuteras, dessutom kommer de 
rumsliga strukturer som kunde ses vid den neo-
litiska boplatsen vid Snåret att beröras då dessa 
stödjer den bild som framkom vid Högmossen 
(Björck & Hjärthner-Holdar (red) manus).

Fältmetodik
Tyngdpunkten i denna studie kommer att ligga på 
resultaten från utgrävningarna vid Högmossen och 
Snåret. Utgrävningsmetodiken för båda dessa plat-
ser fokuserades på att lokalisera strukturer och deras 
kontext i form av fynd och markkemiska lämningar. 
Hela ytan avtorvades först ner till fyndförande nivå, 
därefter vidtog handgrävning i kvadratmeterrutor i 
ett sammanhängande täcke. Stor vikt lades vid att 
undersöka kulturlagren tills de upphörde för att 
fånga kontexten i sin helhet. Detta gör dessa under-
sökningar lämpliga för diskussioner kring hur man 
organiserat sitt hantverk på boplatsen under tidig-/
mellanneolitikum. Men för de övergripande studi-
erna gällande kronologiska skillnader och resone-
mang kring specifika redskap används material från 
alla mesolitiska och neolitiska lokaler där bruksska-
deanalyser utförts (För en närmare genomgång och 
granskning av de utgrävningsmetoder som använ-
des på de olika lokalerna som berörs här, se Biwall 
m fl i denna volym).

En djupstudie av en  
neolitisk boplats
Redan efter förundersökningen stod det klart att 
den neolitiska boplatsen Högmossen utanför Me-
hedeby hade en stor potential för att ge ny och 
spännande kunskap kring livet i skärgården för 
cirka 5500 år sedan. Genom det metodval som 
gjordes för utgrävningen av platsen gavs stora 
möjligheter att tolka kontexter och studera fynd-
materialet i relation till dessa. Utifrån bland annat 
dessa premisser, alltså det vill säga att kontrollera 
potentialen och relevansen för denna typ av stu-
die, gjordes urvalet av de kvartsartefakter som sän-
des för slitspårsanalys. 

Vid den första analysen analyserades några 
kvartsartefakter från varje koncentration av kvarts 
för att på så vis kontrollera om använda redskap 
fanns i alla koncentrationer. Dessa områden kunde 
även ges en rumslig betydelse i form av hyddor och 
aktivitetsområden (Björck & Hjärthner-Holdar 
(red) manus). Analysen visade att alla områden 
från vilka artefakter analyserats innehöll brukade 
redskap (se fig. 13). De redskap som noterades hade 
brukats på främst hårda, torra material och med-

Figur 12. Andelen artefakter av bergart och mineral 
som uppvisade bruksskador av det analyserade materia-
let fördelat på mesolitiska och neolitiska lokaler.

Figure 12. Proportion of rock and mineral artefacts that 
showed traces of use to the total number of analyzed arte-
facts, distributed on Mesolithic and Neolithic locations.

Tidsperiod Analyserade Använda Använda
%

Mesolitikum 153 41 27

Neolitikum 88 40 45
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elhårda material med kiselinslag, alltså ben, horn, 
trä och växter, men två knivar uppvisade nötnings-
skador efter att ha använts på mjuka material, till 
exempel hud eller kött.

Då den första analysen visat att det var goda 
bevarandeförhållanden av bruksskador och alla 
de olika områdena hade verktygsuppsättningar, 
bestämdes det att man skulle gå vidare med en 
fördjupad studie. Här fanns det olika möjlighe-
ter – för att nämna en; kunde man ha analyserat 
några artefakter till från de olika delområdena 
och därigenom kunnat kontrastera dessa mot 
varandra. Här valdes dock en annan ingång uti-
från de resultat som nåtts på den neolitiska bo-
platsen Snåret i Vendels socken. Undersökningen 
där kunde påvisa tydliga mönster i organisatio-
nen kring vad som tolkats som en sovhydda för 
en familj, dels tack vare att platsen troligen bara 
varit använd under några år, dels tack vare att 
hela kulturlagret grävdes fram i plan. Vid Snå-
ret kunde en tydlig separering av keramik och 
stenmaterialet kring Hydda 3 iakttas redan un-
der utgrävningen (se fig. 14). Vad som framkom 
var en bearbetningsplats för kvarts strax söder 
om hyddan. Den relativt ringa mängden kvarts 
visar att kärnorna troligen preparerats på annan 
plats och tagits till boplatsen som färdiga kärnor. 
På boplatsen har man sedan producerat avslag 
för redskapsframställning. Något som noterades 
vid slitspårsanalysen var att förutom de använda 
kvartsartefakter fanns även hela avslag som var 
helt oanvända och inte tillformade. Dessa låg 
rumsligt ofta lite vid sidan av området med mest 
kvarts, dessutom påträffades vid specialregistre-
ringen hela plattformsavslag som använts som 
bipolära kärnor. Utifrån det faktum att många 
hela avslag använts som redskap ses dessa un-
danlagda avslag som blanks för vidare bipolär 
reduktion eller ämnen för verktygsframställning. 
De använda redskapen påträffades dels vid bear-
betningsplatsen, dels några meter söderut på en 
relativt fyndfri yta (Björck & Larsson 2007). Här 
kan paralleller dras till Brännpussen där de por-
fyravslag som hade bruksskador slagits direkt vid 
bruksplatsen, inga redskap påträffades i fyndfria 
områden men däremot i dumpar i ytterområdena 
(Nilsson 2005).

Utifrån denna bild bestämdes också att kvart-
sen kring en av familjehyddorna på Högmossen, 
Hydda D (den andra familjehyddan är hydda B), 
skulle analyseras mer intensivt för att man på 
så vis skulle kunna diskutera hur det vardagliga 
hantverket organiserades. Sammantaget analyse-
rades 33 kvartsartefakter från område D varav 13 
uppvisade bruksskador från vad som tolkas som 
åtta skilda typer av verktyg; fyra knivar/hörn, tre 
sågar, två knivar, en hyvel, en såg/kniv, en stickel 
och en täljkniv. Dessutom analyserades mate-
rial från strandzonen nedanför gravområdet då 
detta material skilde ut sig genom att det låg i en 
relativt fyndfri zon och långt från hyddorna (se 
fig. 15). De verktyg som framkom vid den andra 
analysen hade använts på samma typer av mate-
rial som de som framkom vid den första analy-
sen och förstärkte bilden av att man bearbetat 
mycket ben, horn, trä och växtmaterial medan 
hantering av hudar och kött verkar ha förekom-
mit i mindre omfattning.

Ett flertal intressanta aspekter kan ses i sprid-
ningsbilden över de verktyg som identifierats på 
den neolitiska boplatsen Högmossen. Bland an-
nat påträffas verktygen i och utanför de dumpar/
skräphögar som noterats på Högmossen. Detta 
kan tolkas som uttjänta verktyg kontra verktyg 
som kvarlämnats på aktivitetsytan eller förva-
ringsutrymmet (Larsson i denna volym). Bland 
annat framkom två knivar i Hydda D som ses som 
en boningshydda och en såg i Konstruktion A som 
tolkats som en aktivitetshydda där olika former av 
hantverk tagit plats. 

Det finns även en tendens till uppdelning mel-
lan vad som tolkats som boningshyddor/områden 
kontra aktivitetshyddor/områden gällande verk-
tygsuppsättning då fler typer av verktyg kan note-
ras på de förstnämnda medan främst sågar ses på 
den sistnämnda. Här får man dock vara försiktig 
då endast kvartsartefakterna vid boningshyddan på 
område D analyserats i någon större omfattning. 

Analyserna på kvartsartefakterna vid Hydda D 
visar att varje familj hade sin egen uppsättning av 
verktyg och hantverksarbete skedde till stora an-
delar i anslutning till boningshuset. Sammantaget 
kan man resonera kring en organisation där hyd-
dan är sovrummet, utanför finns sedan kök i form 
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Figur 13. De redskap som noterades vid den första slitspårsanalysen utlagd i rummet. I bakgrunden kan spridning-
en av den totala mängden kvarts ses och förekomst av kärnor.

Figure 13. Distribution of tools noted during the first round of trace wear analysis on the site. In the background 
distribution of the total amount of quartz and cores can be seen.
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Figur 14. En tolkning av hur den neolitiska boplatsen vid Snåret var organiserad.

Figure 14. Interpretation of the organization of the Neolithic site Snåret.
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Figur 15. Förekomsten av redskap på boplatsen Högmossen utifrån allt slitspårsanalyserat material.

Figure 15. The occurrence of tools at the Neolithic site Högmossen based on all the trace wear analyzed material.
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av kokgropar och härdar, och kring dessa finns 
olika hantverksytor, något som även stämmer väl 
överens med den organisation som kunde noteras 
vid Snåret. Till detta kommer de yttre områden 
och området vid den dåtida stranden på Högmos-
sen som möjligen kan ses som hyddor för specifika 
uppgifter som endera utförts av vissa individer el-
ler hela gruppen. 

Syntes
Genom att kombinera de olika analysmetoder 
som utvecklats under de senaste decennierna har 
en organisation för tillverkningen och bruket av 
verktyg under neolitikum i den Östsvenska skär-
gårdsregionen påvisats. 

Under både mesolitikum och neolitikum har 
man främst utnyttjat lokala råmaterial för fram-
ställningen av verktyg. Det råmaterial som främst 
använts är kvarts, vilket funnits i överflöd i hela 
området och därmed kunnat anskaffas på kort 
tid och med liten ansträngning. Under mesoliti-
kum tycks stora delar av reduktionsprocessen ha 
tagit plats på boplatsen medan man under neo-
litikum troligen fört in färdiga kärnor för vidare 
bearbetning. Utifrån dessa kärnor har man sedan 
tagit fram avslag via främst bipolär- och platt-
formsmetod. Kärnorna, avslagen och avslagsfrag-
menten har sedan efter urval använts direkt eller 
efter sekundär bearbetning som verktyg. Även här 
kan en kronologisk skillnad iakttas, då man under 
neolitikum tycks tillforma sina verktyg i en högre 
och mer varierad omfattning. Detta visar på att 
en mer komplicerad tillverkningsteknik gällande 
kvartsverktyg har tillämpats än vad som tidigare 
antagits. Den organisation som kunnats ses på 
Högmossen och Snåret indikerar att varje familj 
tillverkade sina egna verktyg och att delar av hant-
verket också skedde familjevis även om möjliga 
gemensamma hantverksytor också noterats. De 
verktyg som påträffats här tycks således vara var-
dagsföremål, kanske närmast liknande de vi har i 
vår nutida verktygslåda.

Av stort intresse är den sekundära bearbetning 
som skett för att tillverka verktyg kombinerat 
med att vissa vinklar på arbetseggen är kopplade 
till vissa typer av verktyg. Även om denna studie 

är för liten till sin omfattning indikerar detta att 
det kan finnas framtida möjligheter att definiera 
verktyg, i alla fall preliminärt, via tekniska och 
morfologiska kriterier vilket skulle skapa större 
möjligheter att ta tillvara den stora information 
som finns i materialet. Möjligen kan även frag-
mentanalysen vara ett framkomligt redskap här, 
då troligen vissa fragmenttyper är lämpliga råäm-
nen för vissa redskapstyper. 



286 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

he article deals with rock and mineral 
artefacts found during excavations of 
Neolithic and Mesolithic sites along the 

course of the new E4 highway. The sites belonged 
to the eastern Swedish Neolithic culture, traditio-
nally known as Funnel Beaker or Pitted Ware cul-
ture, dating from 3900 to 2500 BC (calibrated). In 
this study, the results of type analysis, reduction 
methods, fracture analysis, use-wear analysis and 
intrasite analysis are combined to enable a visua-
lisation of the manufacture, use and deposition of 
tools during the Mesolithic and Neolithic in the 
region. The focus is on quartz tools, since this 
is the dominating material during the period in 
question, but tools made from other raw materials 
are dealt with in brief,

Summary 

Mesolithic and Neolithic tools – a family affair? 

The result shows that there are discernable dif-
ferences between the different periods in terms 
of manufacturing technology and the use of tools 
(fig 12). The study indicates that people during the 
Neolithic in this region prepared the cores away 
from the settlements, going on to making the actual 
tools on the settlements. Use-wear analysis shows 
that a number of different tools were used, making 
up what can be equated to a modern-day toolbox 
(fig 5, 6, 7, 8, 9, 10 &11). Use-wear analysis combi-
ned with fracture analysis showed that rather than 
using flakes of appropriate size and shape, flakes 
were worked and shaped to fit the demands put on 
functional demands (fig 4). Finally, intrasite analy-
sis indicated that every family had their own set of 
tools, and their own craft space (fig 13, 14 & 15). 
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öljande artikel kommer främst att belysa de 
cirkelnötta slipstenar av sandsten med upp-
höjd mitt som hittades vid undersökning-

arna av de mesolitiska boplatserna vid Stormos-
sen i norra Uppland. Till grund för artikeln ligger 
bland annat tankar som diskuterades under själva 
fältarbetet. Sandsten och inte minst slipstenar har 
en undanskymd plats i arkeologiska sammanhang. 
Detta trots att de är vanligt förekommande fynd 
på arkeologiska undersökningar och sannolikt var 
viktiga redskap för människorna som levde på de 
platser som dagens arkeologer undersöker. 

Stormossenboplatserna, några kilometer sö-
der om Tierp i norra Uppland, var okända tills en 
stenåldersinriktad utredning genomfördes år 2002 
inför den nya dragningen av E4:an (Björck & Gui-
nard 2003). Den nya vägsträckningen påverkade 
fem av de mesolitiska boplatserna vid Stormossen 
och de för- och slutundersöktes av SAU åren 2003-
2004 (Guinard & Vogel 2006b; se även Vogel i 
denna volym). Boplatserna benämns i texten som 
Stormossen 1, 2, 4, 5 och 5:2 och de är belägna på 
59-65 meter över havet. De har 14C-daterats till sen-
mesolitikum (5500-3900 f Kr). Vid den tiden var 
Stormossen en del av Upplands ytterskärgård och 
platserna låg nära intill den dåtida havsstranden (se 
fig. 1 och Stenbäck fig. 5 i denna volym). De meso-
litiska boplatserna vid Postboda 3 och Skallmyran 
undersöktes också i samband med E4-projektet, 
men inga fynd av sandsten påträffades vid dessa 
båda platser (Darmark & Sundström 2005; Gui-
nard & Vogel 2006a).

Under fältarbetsfasen vid Stormossen diskutera-
des huruvida slipstenarna kan ha brukats för olika 
ändamål och haft fler funktioner än den först up-
penbara, slipning. En tanke i fält var om de an-
vänts för malning. Detta gällde främst de cirkel-
nötta stenarna med upphöjd mitt från Stormossen 
4. Tidigt kontaktades därför Jan Risberg, Natur-
geografiska och Kvartärgeologiska institutionen, 
Stockholms universitet. Han har undersökt ste-
narna med hjälp av fytolitanalys, d v s studier av 
mikrokiselfossil. Användandet av denna metod 
är ett försök att utröna hur stenarna använts och 
finna spår från malning av växter, slipning av egg-
verktyg eller annan aktivitet. 

Syftet med artikeln är att öka kunskapen om 
senmesolitiska slipstenar från Mellansverige, i 
synnerhet de cirkelnötta med upphöjd mitt.

Följande frågeställningar kommer att behandlas:

• Hur har olika slipstenar uppfattats och tolkats i 
den tidigare forskningen?

• Vilka typer av senmesolitiska slipstenar fram-
kom på Stormossen? Vilka material var de gjor-
da av? Och i vilka fyndsammanhang påträffades 
de? 

• Vad har slipstenarna, särskilt de cirkelnötta slip-
stenarna med upphöjd mitt, haft för funktion? 
Är det möjligt att de cirkelnötta slipstenarna 
med upphöjd mitt i själva verket var malstenar?

• Vilken geografisk utbredning har de cirkelnötta 
slipstenarna med upphöjd mitt?

Marcus Eriksson, Societas Archaeologica Upsaliensis 

med upphöjd mitt från Stormossen

Senmesolitiska  
cirkelnötta slipstenar
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Figur 1. Stormossenboplatserna i förhållande till höjdkurvan 60 m ö.h. (från Guinard & Vogel 2006b). 
Figure 1. The Stormossen sites compared to the 60 m contour. Red dots=excavated sites (from Guinard & Vogel 2006b). 
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Tidigare arkeologisk forskning om 
slipstenar i Sverige och i Norden

Tolkningen av vissa speciellt formade sandstenar 
som slipstenar för yxor från stenåldern tycks ha 
etablerats tidigt i den nordiska arkeologiska forsk-
ningshistorien. I ”Ledetraad til nordisk oldkyndig-
hed” från 1836 skriver danskarna C J Thomsen och 
N M Petersen om saker från ”den hedniske tid”. 
De börjar med stenföremål från stenåldern och det 
första redskapet de nämner är slipstenar; ”1. Slibe-
stenene, brugte i Oldtiden till at tillslibe de andre 
Steensager paa:” (Petersen & Thomsen 1836:37). 

Sven Nilsson studerade under första hälften 
av 1800-talet hur förhistoriens redskap kunde ha 
använts av människor i Norden under stenåldern 
genom etnografiska jämförelser. I slitspårsstudier 
fick han sedan ytterligare information om redska-
pen och förståelse för deras användningsområde 
(Trigger 1993:103). Nilsson menade att det under 
stenåldern fanns två slags slipstenar i sandsten; 
”Några äro små, flata eller trindaktiga” och ”Nå-
gon gång ser man större hårda sandstensblock” 
(Nilsson 1843:34f, Plansch VIII).

Oscar Montelius skrev i ”Om Lifvet i Sverige un-
der hednatiden” från 1873 att stenyxor och mejslar 
från yngre stenåldern var slipade och att man till 
detta ändamål hade använt två slags slipstenar: ”De 
vanligaste äro antingen ganska stora sandstensblock 
med en eller flere flata sidor, eller sådana tjocka, 
nästan klubbliknande sandstenar med afrundade 
ändar” (Montelius 1872:9). Dessa typer finns även 
avbildade i hans verk ”Minnen från vår forntid” 
från 1917, vilket är en omarbetad upplaga som först 
publicerades 1871 (Montelius 1917/1987:38). 

År 1874 skrev han om slipstenarna: ”Dessa haf-
va icke varit roterande såsom de nu brukliga, utan 
de hafva legat stilla, under det att verktygen som 
skulle slipas fördes fram och åter på deras med vat-
ten fuktade yta” (Montelius 1874:53).

Oscar Almgren nämnde även de stenblock som 
har sliprännor och som påträffats på olika platser, 
bl a i Skåne och på Gotland. Många av dem kan 
ha använts som slipstenar för stenålderns mejslar 
och yxor, t ex för simpla skafthålsyxor från slutet 
av stenåldern – början av bronsåldern. Även han 
påpekade att vatten och sand behövdes vid slip-

ningen och att stenar som idag ligger långt uppe 
på land troligen låg nära stranden under stenål-
dern (Almgren 1923:25f).

Den finländske arkeologen Aarne Europaeus 
(senare Äyräpää) delade upp slipstenarna i två 
andra typer än Montelius, nämligen handslip-
stenar och fasta slipstenar. Detta gjordes främst 
genom att skilja på storleken på slipstenarna. De 
större fasta stenarna har ofta påträffats i anslut-
ning till dåtida vatten (Europaeus 1922:118). Vid 
Stormossen har både de tunna, flata slipstenarna 
och de tjockare cirkelnötta slipstenarna påträffas 
nära stenåldersstranden. Europaeus indelning av 
två kategorier slipstenar och noteringen att de 
fasta slipstenarna påträffas vid vatten stämmer så-
ledes med slipstensfynden från Stormossen. 

På senare tid är det framför allt inom uppdrags-
arkeologin i Sverige som slipstenar och yxtillverk-
ning har diskuterats. T ex har Christina Lindgren 
påpekat svårigheter att lokalisera tillverknings-
platserna för slip- och malstenar på stenålders-
boplatser (Lindgren 2004). Exempel på sådana 
platser har dock nyligen framkommit, förutom 
som ovan nämnts vid Stormossen, även vid un-
dersökningarna av riksväg 73 i Södermanland. På 
sistnämnda stället har både slipstenar och sandste-
nar som tolkas vara råämnen eller förarbeten till 
slipstenar påträffats. Flera av platserna har även 
avslag och avslagsfragment i sandsten (Ahlbeck & 
Isaksson 2007:15). 

I UV Västs skrift ”Besök i en mesolitisk värld” 
(Johansson m fl 2006) presenteras även slipstenar 
och yxtillverkningsplatser som undersökts i Bo-
huslän de senaste åren. Samma typer av fynd och 
platser har också uppmärksammats på den norska 
sidan, i samband med undersökningarna av sten-
ålderslokalerna inom Svinesundsprojektet i början 
av 2000-talet (Glørstad 2002, 2004).

Från undersökningarna vid Pärlängsberget i 
Södermanland påträffades en sandsten som vid en 
närmare studie kunde konstateras ha brukats till 
olika ändamål. Ena sidan var för slipning av yxor 
och den andra för malning (Hallgren m fl 1995:21, 
Lidström Holmberg 1998). Fyndet visar m a o att 
de kan ha fungerat som multiverktyg. Just malste-
nar, men även slipstenar, ingår i Cecilia Lidström 
Holmberg avhandlingsämne inom ramen för Kust 
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till Kust-projektet vid Institutionen för arkeologi 
och antik historia, Uppsala universitet (Lidström 
Holmberg 1998, 2004).

Råmaterialet 

Den bearbetade sandsten som framkommit i sam-
band med undersökningarna vid Stormossen har 
vid okulär besiktning registrerats som gävlesand-
sten. Denna sandstenstyp finns ursprungligen i 
berggrunden mellan Sandviken och Gävle, men 
är spridd över ett större geografiskt område runt 
om Gävle, genom omfattande istransport under 
istiden. Stenen finns till exempel förekommande i 
moränen i nordöstra Uppland, där den ofta påträf-
fas som flata, rundspolade skivor (Frödin 1935:20). 
Lämplig sandsten har således varit lättåtkomlig 
för den mesolitiska människan kring Stormossen. 
Gävlesandstenen är jämförelsevis hård sandsten. 
Färgen på stenen skiftar mellan ljust brunröd, röd-
violett till gulgrå (Nationalencyklopedien). 

Slip och sandstensfynden 
från Stormossen
Hela det litiska materialet med samtliga stenarte-
fakter och rester efter bearbetning från undersök-
ningarna vid Stormossen finns utförligt presente-
rat och dokumenterat i SAU-rapporten Stormossen. 
Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska 
skärgården (Guinard & Vogel 2006b). Här följer 
en kort sammanställning av slip- och sandstensar-
tefakterna från de olika lokalerna: 

Stormossen 1 
Sandstensfynden från Stormossen 1 består sam-
mantaget av elva artefakter samt flera avslag. Av 
de elva fynden har två klassificerats som brynen. 
På ett av dessa finns en långsmal skåra som tyder 
på bryning av ett smalt föremål. Brynena har en 
brungrå färgskiftning. Eventuella avslag från slip-
stenar finns på platsen.

Stormossen 4 
Stormossen 4 är den plats vid Stormossen som har 
flest artefakter i sandsten. Avfallsmaterial i form 

av fragment, avslag och kärnor i sandsten från 
platsen har grävts fram i det södra området med-
an de brukade och nötta sandstenarna återfinns i 
den norra delen. Det tycks inom lokalen finnas en 
skillnad mellan var sandstenarna preparerats, till-
verkats och var de brukats.

Sandstensfynden på Stormossen 4 är 14 stycken. 
Dessa fynd uppvisar tydliga bruksspår. Nyttjandet 
syns främst som nötning och som bearbetning i 
form av avslag och avslagsfragment. Det grävdes 
fram fem slipstenar och två kärnor i rödbrun till 
ljusbrun grågul sandsten. Tre slipstenar består av 
tunna plana skivor och två är av en tjockare typ 
som brukats på två sidor parallellt och nötts i cirk-
lar. Kärnorna tolkas som förarbeten till slipstenar. 

De cirkelnötta, kraftigare, dubbelsidiga sandste-
narna har tolkats vara slipstenar för yxor.

Platsen är den enda på Stormossen som uppvisar 
välanvända tjocka dubbelsidiga slipstenar. Dock 
påträffades ett kasserat råämne på Stormossen 5. 

Stormossen 5 
På Stormossen 5 har 156 bitar sandsten registre-
rats. Den större delen av materialet är rödbrunt 
men det finns även exemplar av gulbrun, grågul, 
grå och ljusare grå sandsten. Ett bryne med en 
skåra från bryning av ett långsmalt föremål och en 
liten knacksten tillvaratogs. 

På Stormossen 5 finns flera fragment av slipste-
nar. Många av fragmenten har passform och kan 
passas ihop till större stenar. Flera har spår av till-
slagning på sina kanter vilket troligen kommer 
från tillverkningsprocessen. På Stormossen 5 har 
ett kasserat råämne till en tjockare dubbelsidig 
slipsten hittats. Ämnet har skiktat sig, kanske vid 
brukning eller i tillverkningen. Vid utgrävningen 
registrerades även flera sandstensstycken utan syn-
liga spår av slipning men där kanterna preparerats 
med tillslagning. Flera sandstensstycken helt utan 
spår av mänsklig påverkan har även tagits in,. Dessa 
stenar tolkas som råämnen som förts till platsen

Stormossen 5:2 
Stormossen 5:2 har 28 registrerade sandstensfynd. 
Stenarna är homogent rödbruna med ett avvikan-
de fragment som är gulbrunt. Sandstenen har re-
gistrerats som råämnen och avslagsfragment. 
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Vid undersökningen noterades tidigt att det 
fanns flera råämnen på platsen. Det finns rikligt 
med sandsten naturligt i moränen på Stormos-
sen 5:2. Råämnena är tunna, de saknar nednöt-
ning eller spår av mänsklig aktivitet. Fyra rå-
ämnen med prepareringskanter påträffades och 
fyndplatserna för flera råämnen sammanfaller 
med anläggningar på platsen. Ämnena utgörs 
av tunna skivor och påminner om de tunna slip-
stenar som påträffats på Stormossen 4 och 5. De 
sandstenar som registrerats som råämnen har 
tolkats som kasserade. De bättre råämnena kan 
ha blivit brukade.

Slipstenstyper vid Stormossen

Två sorters slipstenar har således grävts fram vid 
Stormossen. Den ena typen är en tunnare slipsten 
med en eller två nötta plana sidor (fig. 3) och den 
andra typen är en tjockare, cirkelnött med en för
höjd mitt (fig. 4). 

Tunn slipsten med plan brukningsyta 

Den vanligaste slipstenstypen från Stormossen 
utgörs av ett tunt, endast några centimeter tjockt 
ämne av gävlesandsten. Den har en eller två bru-
kade sidor. Slipytorna är jämna och plana över 

Figur 2. Sammanställning av artefakter och råämnen av sandsten från Stormossenlokalerna.

Figure 2. Compilation of sandstone artifacts and raw pieces from the Stormossen sites. 

Antal Vikt Färg Artefakt Notering

Stormossen 1

1 56,4 Brungrå Bryne Fyra sidor brukade har en långsmal skåra på en sida.

3 85,8 Brungrå Bryne Tre fragment som passar ihop, tre brukade sidor.

Stormossen 4

1 640,7 Rödbrun Slipsten Brukad på två sidor

1 12500 Ljus grågul Slipsten Två sidor cirkelnötta, tjocka tillhuggna, påbörjad användning, 300x265 mm

3 6000 Rödbrun Slipsten Två sidor cirkelnötta, tjocka tillhuggna, uttjänt, påträffades i tre delar 315x280 
mm

1 50,8 Rödbrun Slipsten Fragment med slipyta

1 Rödbrun Slipsten Förkommen i efterarbetet av grävningen

Stormossen 5

1 57,6 Rödgrå Knacksten Liten knacksten i sandsten med fasettering på en del av stenen

1 40,8 Grågul Bryne Spår från slipning av långsmala föremål på båda sidor, tre brukade sidor.

14 3601,4 Rödbrun Slipsten Har två bruksytor, tillhuggna kanter.

8 7003,4 Ljus grågul Slipsten Ett tjockare råämne till en dubbelsidig slipsten, stenen har skicktats. 

2 82,4 Gulbrun Slipsten En smalsida med tillhuggen kant ett fynd från för- och ett från slutundersökningen

1 902,1 Rödbrun Slipsten

2 1060,4 Rödbrun Slipsten Heltäckande slipyta på en sida. 

Stormossen 5:2

1 942,2 Rödbrun Råämne Tillhuggen på två ställen

2 1685,7 Rödbrun Råämne Tillhuggen på ett ställe, bitarna har passform.

1 354,7 Rödbrun Råämne Tillhuggen på ett ställe

1 856,4 Rödbrun Råämne Tillhuggen utefter en kant

2 2056 Rödbrun Råämne Ihoppassning vid färsk brottyta

17 963,3 Rödbrun Råämne Varav 6 avslagsliknande fragment
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hela stenen, vilket tyder på att hela ytan utnyttjats. 
Formen på slipstenen avslöjar hur den brukats och 
kan ge information om vad som slipats. Liknande 
slipstenar finns även från västkusten, i Bohuslän, 
där Eva Schaller Åhrberg har skrivit en samman-
ställande artikel om funna slipstenar från Västsve-
rige (Schaller Åhrberg 2006; Johansson 2006:115). 
I Gästrikland finns exempel från bl a Spånmyran 
och Vittersjö (Guinard & Hovanta manus; Björck 
m fl 2000). I Värmland finns fynd av slipade sand-
stensplattor med en brukad sida (Olsson 2000:8). 
Slipstenstypen är väl känd från olika delar av lan-
det även östra Mellansverige (Lindgren & Lind-
holm 1998; Ahlbeck & Isaksson 2007). 

De slipade, plana ytorna på stenarna uppstår vid 
slipning av breda ytor på föremål som exempelvis 
fasetter, eggar och plana sidor på redskap. Vid slip-
ningen har hela ytan brukats på slipstenen. Andra 
slipformer som skålat, rännformat etc tyder på 
mer specialiserade arbeten. Exempel på liknande 
slipstenar finns från bl a Bohuslän, Östergötland 
och Södermanland (Schaller Åhrberg 2006:61f; 
Hagberg 2004:64; Blomqvist & Åhman 1998:28).

Dubbelsidig slipsten med cirkelnött  
brukningsyta och upphöjd mitt
En annan typ av slipsten vid Stormossen är ett 
tjockt ämne som brutits ur sandstensblock eller 
plockats i moränen som större stenar. Denna typ 

av stenar har bearbetats innan användning och har 
en likartad form. På stenens slipyta syns en förhöj-
ning centralt på ytan. Det som slipats har förts i 
cirkelrörelser på slipytan. Stenarna har nyttjats på 
två sidor. På Stormossen 4 grävdes en slipsten fram 
som var uttjänt och en som var påbörjad. Båda ste-
narna har brukats på de två motställda sidorna och 
tolkas ha använts vid slipning av yxor. 

Större stycken av sandsten lämpliga för denna 
sorts slipsten kunde ej observeras vid undersök-
ningstillfället i närområdet. Stenen har därför 
troligen inhämtats till Stormossen någon annan-
stans ifrån inom gävlesandstenens spridnings-
område. Färgen på de funna slipstenarna är den 
förväntade från rödbrun till ljust rödbrun, ljusgrå 
till ljusgul (Eriksson 2006:275 f). 

Slipstenar av denna typ är tidigare kända från 
främst Masmoberget (Granath Zillén 1997) och 
Jordbro industriområde (Lindgren & Lindholm 
1998) i Södermanland samt Hults bruk i Öst-
ergötland (Lindström 1998). Ytterligare stenar, 
eller fragment av stenar, kan dock dölja sig i 
material från andra platser. Slipstenar av typen 
finns således i östra Mellansverige men också i 
Finland, bl a från Edsbo (Europaeus 1922) och 
Rävåsen (Heikkurinen-Montell 2005). På bo-
platsen Rävåsen i finska Österbotten finns slip-
stensråmaterialet naturligt i marken men det 
förekommer även exempel på att slipstenar in-

Figur 3. Tunn slipsten med 
plan brukningsyta (foto Mar-
kus Andersson/SAU).

Figure 3.  Thin grind-
stone with flat surface (photo 
Markus Andersson/SAU). 
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förskaffats till platsen som halv- eller helfabrikat 
(Heikkurinen-Montell 2005:65).

Slipstenstypen förekommer även i Baltikum är 
inte känd från Danmark (Granath Zillén 1997). 
Metoden med cirkulär slipning har i fyndsam-
manställningen således en östlig spridning och fö-
rekommer på kvartsboplatser. 

Brynen
Förutom slipstenar hittades vid Stormossen sand
stenar som tolkats som brynen. Brynen är ofta till
verkade i sand eller lersten och nyttjas ofta med 
vatten. De används för skärpning av eggar, till 
skillnad från slipstenar som återställer eggen el
ler för att ändra eggens form. Från Stormossen 1 
finns brynen som kan ha använts för bryning av 
ben och hornredskap. På ett sandstensbryne syns 
en smal skåra, och ett liknande bryne i skiffer har 
grävts fram på Vaxmyra, en äldre järnåldersboplats, 
och belyser att föremål kan se ut och brukas likar
tat under olika tidsperioder (Eklund 2005:50). 

Övrigt sandstensmaterial från Stormossen
Materialet av slagen sandsten är svårbedömt ef-
tersom stenen vid tillslagning inte faller isär på 
samma sätt som exempelvis flinta och kvarts. 
Sandstensavslag har inte lika tydliga slagbulor 
eller slagvågor. Sandstenen kan få oberäkneliga 
avslag då den skiktar sig lätt i de lagerföljder som 
den geologiskt byggts upp av. Bedömningen om 
sandstenen är naturligt eller mänskligt påverkad 
blir ofta en tolkningsfråga på grävningarna och 
vid registreringen. 

Tydliga avslag av sandsten förekommer dock 
från Stormossen men behandlas inte vidare i den-
na studie (se Guinard & Vogel 2006b)

Slipstenarnas placering på de  
olika Stormossenlokalerna

De flesta slipstenarna på Stormossen är fram-
grävda i anslutning till den dåtida stranden (jfr 
Europaeus 1922). På Stormossen 1 hade en tunn 
slipsten ställts på högkant. Slipstenen var fastkilad 
mellan större moränstenar inom en i övrigt sten-
röjd yta. Slipstenar ställda på högkant är kända 
även från andra platser, exempelvis Höjden och 

Pärlängsberget i Södermanland (se vidare, Dis-
kussion). Placeringen av stenen på högkant tolkas 
bero på en vilja att göra det enklare att finna ste-
nen vid återbesök. Stenens slipyta skyddas också 
från väder och vind vilket annars kunde försämra 
kvaliteten. På Stormossen 4 låg den minst brukade 
dubbelsidiga cirkelnötta slipstenen högre upp på 
land än den slipsten som gått sönder. Detta kan 
tolkas som att trasiga och uttjänta slipstenar blev 
liggande och kasserade i vattnet eller i strandkan-
ten, medan slipstenar som var i bruk togs upp och 
skyddades en bit från stranden.

De dubbelsidiga, både de tunna och de tjocka, 
slipstenarna har troligtvis använts vid strandkanten. 
Sandsten absorberar vatten fort. Placeras slipste-
nen vid vattenbrynet kan en sida på en dubbelsidig 
slipsten lätt hållas fuktig och snabbt skiftas när den 
andra sidan blivit torr. Det finns etnografiska exem-
pel från Nya Guinea som påvisar slipning av yxor 
vid vattnet med hjälp av vatten och sand (Hampton 
1999; Pétrequin & Pétrequin 1993:244). 

Slipstenarnas funktion
Som ovan nämnts etablerades tolkningen av dessa 
sandstenar som slipstenar, för i första hand yxor, i 
ett tidigt skede av forskningshistorien.

De äldsta yxorna i Sydsverige är grovt huggna, 
oslipade och benämns kärnyxor. På de äldsta da-
terade mesolitiska platserna i Mellansverige har 
emellertid inga liknande oslipade yxor påträffats. 
I de fall som grovt bearbetade kärnyxliknande fö-
remål påträffats rör det sig sannolikt om råämnen 
i en tidig fas av yxtillverkningsprocessen (jfr Gui-
nard & Vogel 2006b:207ff). Från början slipades 
endast eggen, senare kom hela yxan att slipas. Ex-
empel på mellanmesolitiska platser i Mellansve-
rige med slipade stenföremål är Eklundshov i Sö-
dermanland (Larsson m fl 1997) och Svartkärret 
i Närke (Guinard muntligen). Vid Stormossen 1 
och 5 har både hela och fragmentariska yxor/mejs-
lar påträffats, och dessa uppvisar slipade ytor och 
fasetter. 

Slipningen av yxorna sker i slutskedet av till-
verkningen. Jan Apel och Lars Sundström har 
genom experimentell tillverkning av stenyxor 
och utifrån studier av neolitiska platsers ur-
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Figur 4 och 5. Dubbelsi-
diga slipstenar med cirkelnött 
brukningsyta och upphöjd mitt 
från Stormossen 4 (foto Markus 
Andersson, teckning Mattias 
Pettersson /SAU).

Figure 4 and 5.  Double-
sided grindstones with circu-
larly worn surfaces and raised  
centres from Stormossen 4 (pho-
to Markus Andersson, drawing  
Mattias Pettersson/SAU).

4
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sprungsmaterial delat in tillverkningen i sex steg. 
Yxämnet slipas till önskat utseende och form för 
hand på slipstenar med närhet till vatten (Apel 
& Sundström 1998). Från Norge har en liknande 
studie gjorts. Genom att titta på olika platser har 
de delat in dessa i tre olika typer av bearbetnings-
faser. I den sista fasen där yxor tillverkats finns 
inga spår efter tillverkningen i form av avslag el-
ler fragment från bearbetning. Det påträffades 
slipstenar på platsen och använda yxor och mejs-
lar (Bruen-Olsen & Alsaaker 1984). Från utgräv-
ningarna av lokalen Lässmyran 1 på riksväg 73 i 
Södermanland har många slipstenar påträffats i 
samma område som de slipade grönstensyxorna 
hittades (Ahlbeck & Isaksson 2007:137). 

Modellen har använts i tolkningen av fyndma-
terialet från Stormossen. På Stormossen 1 har be-
arbetning av yxämnen skett och på den intilllig-
gande lokalen Stormossen 4 finns slipstenar som 
tolkats ha använts vid yxslipning (Guinard & Vo-
gel 2006b:207ff). Liknande exempel finns från bo-
platsen vid Eklundshov i Södermanland (Lindgren 
1996) och i samband med slutundersökningarna av 
riksväg 73 har yxproduktionsmaterial grävts fram. 
Där tolkas också att produktionen av yxor skett på 
flera platser (Ahlbeck & Isaksson 2007:163). Vid 
slutundersökningen av järnåldersboplatsen Väs-
tra Via i Närke framkom vid schaktningen även  
ett mesolitiskt fyndmaterial med avslag och avfall 
från den inledande fasen i yxtillverkning från me-
solitikum. Inom boplatsområdet påträffades inga 
närliggande slipstenar för yxslipning. Detta tolkar 
vi som att vidare bearbetning skett på annan plats 
(Eriksson m fl manus).

Slipstenarna kan dock ha haft flera olika an-
vändningsområden. I etnografisk litteratur om 
inuiter/eskimåer har Murdoch beskrivit hur flata 
sandstenar använts för skinnbearbetning. Hudar 
som skrapats med stenskrapor på insidan har se-
dan bearbetats med en flat sandsten för att mjuka 
upp skinnet (Murdoch 1887-1888:300). I det os-
teologiska materialet från Stormossen dominerar 
sälben. Det tolkar vi som att säl fångats ute vid 
Stormossen och är en väsentlig anledning till att 
platserna besöks ute i kustbandet (Guinard & Vo-
gel 2006b). De flata sandstenarna kan ha använts 
för att slipa de verktyg som behövts, tex harpuner 

och fiskekrokar (Pettersson & Wikell manus). men 
kan även, analogt med Murdochs beskrivning, ha 
utnyttjats vid bearbetningen av de sälskinn som 
tagits tillvara vid jakt. De flata slipstenarna från 
Stormossen kan således ha fungerat som multi-
verktyg, redskap med flera användningsområden. 
Dessutom har de förvarats lättåtkomligt vid åter-
besök, något som underlättat människornas rör-
lighet i ett samlar- och jägarsamhälle och belyser 
vikten av att kunna tillgå slipade redskap.

Möjliga malstenar?

En hypotes kring funktionen av de cirkelnötta 
sandstenarna med upphöjd mitt som fördes fram 
redan i fältfasen, var att de i själva verket var mal-
stenar. Två liknande stenar från Hults bruk har 
också tolkats som möjliga malstenar (Lindström 
1998:14). Malstenar har även tidigare upptäckts på 
mesolitiska platser i östra Mellansverige (Welin-
der 1977:28; Kihlstedt 1997; Lidström Holmberg 
2004:208f). Det är därför mycket troligt att man 
använde någon form av malstenar för att mala eller 
krossa vilda växter även under mesolitikum, d v s 
före införandet av jordbruket under neolitikum. 

För att bl a testa denna hypotes och se om de 
använts till malning av växter gjordes en kisel-
mikrofossilanalys av Jan Risberg vid Naturgeo-
grafiska och kvartärgeologiska institutionen, 
Stockholms universitet. Spår av kiselmikrofos-
sil i form av fytoliter kan sitta kvar på stenarnas 
ytor. Fytoliter är förkislade delar av växter och 
de finns i exempelvis gräs och fräken. Växtkislet, 
som har en hård uppbyggnad, är mycket mot-
ståndskraftigt och återfinns ofta i jord eller på ste-
nar långt efter det att växten multnat bort. Detta 
gör att studier av fytoliter är en möjlig ingång till 
studier av växthistorien (se Risberg m fl 2002). 
Problemet är bara att det är svårt att avgöra om 
fytoliterna kommer från själva bearbetningen av 
växterna på stenarna eller om de fastnat på dem, 
d v s stenarna har kontaminerats, under årtusen-
denas gång för att de förekommer naturligt i den 
kringliggande jorden kring de påträffade stenar-
na. Kiselmikrofossilanalyser av malstenar från bl 
a Postboda 2 har visat att det är svårt att avgöra 
vad som är fallet (Darmark & Sundström 2006). 
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Även Cecilia Lidström Holmberg studerar även 
denna problematik i sitt avhandlingsämne (Lid-
ström Holmberg muntligen).

En möjlig ingång var dock att testa om det fanns 
några skillnader i påvisade fytoliter på olika typer 
av slip- alternativt malstenar från Stormossen. 
Därför gjordes kiselmikrofossilanalys av fyra ste-
nar från Stormossen, två cirkelnötta med upphöjd 
mitt från Stormossen 4 och två tunnare dubbelsi-
diga sandstenar med plana ytor från Stormossen 5. 
De senare brukar som tidigare nämnts traditionellt 
tolkas som slipstenar och det visade sig senare att 
dessa två stenar, eller fragment, troligtvis härrör 
från samma sten. Prover togs på stenarnas över- 
och/eller undersidor och analysen finns redovi-
sad som bilaga i Stormossenrapporten (Risberg i 
Guinard & Vogel 2006b). Resultatet av analysen 
visar inga skillnader i fytoliter som skulle tyda på 
olikheter i funktion mellan dessa båda typer ste-
nar. Att de använts som malstenar kan emellertid 
inte uteslutas eftersom samtliga stenar uppvisade 
rikligt med fytoliter.

För att gå vidare skulle man även kunna studera 
form och yta på kända malstenar från yngre pe-
rioder.

Malstenar visar ofta större variation i stenma-
terialet än slipstenar. Malstensytan ruggas upp för 
att effektivare mala vegetabilier. Kanterna blir då 
mer glättade och finare än krossytan. På malstenar 
kan krossmärken synas centralt på brukningsytan. 
Malstenen får ofta en sadelform eller nöts ytan 
ned centralt. Malstenar av sandsten utgörs oftast 
av grövre sandsten för att få bättre malegenskaper 
(se t ex Lidström Holmberg 1998). 

På stenarna från Stormossen som genomgått ki-
selmikrofossilanalys har Risberg sett fragmenterade 
diatoméer. Detta kan stärka teorin att det är slipste-
nar. Diatoméerna skulle helt enkelt ha gått sönder 
vid en slipning av ett stenverktyg emot sandstenen 
(Lidström Holmberg muntligen). 

De cirkelnötta sandstenarnas fördjupningar på 
slipytan stämmer även överens med de slipade yxor 
som påträffades vid Stormossen 1. Längden på 
slipstenens inåtbuktning passar yxornas kropp när 
yxan läggs på slipstensytan. Dessa slipstenar har 
därför troligen använts till yxslipning och främst 
eggarna på yxorna. Det preliminära antagandet 

har också gjorts för en liknande slipsten som på-
träffades vid Masmobergets fot (Granath Zillén 
1997). Från finska Österbotten har liknande typ 
av slipsten i skiffer med upphöjd mitt används för 
slipning av yxor och mejslar i en roterande rörelse 
(Heikkurinen-Montell 2005:64).

Sammantaget ger detta att de cirkelnötta sand-
stenarna med upphöjd mitt sannolikt var slipste-
nar och således inte malstenar. 

Sammanfattande resultat

• Tolkningen av sandstenarna som slipstenar 
för yxtillverkning var etablerad inom den ar-
keologiska forskningen i Skandinavien redan 
under 1800-talets första del. 

• Två sorters slipstenar har påträffats vid Stor-
mossen, den ena typen av slipsten är tunnare 
med en eller två nötta plana sidor och den 
andra typen är tjockare, dubbelsidig och cir-
kelnött med förhöjd mitt. Stenarna är tillver-
kade av rödbrun, gulbrun eller grågul gävle-
sandsten. Samtliga platser vid Stormossen låg 
nära den dåtida stranden. Ett par av stenarna 
hittades lite uppdraget från stranden men 
merparten av stenarna påträffades nära den 
dåtida strandkanten.

• De cirkelnötta sandstenarna med upphöjd 
mitt var med största sannolikhet slipstenar för 
yxtillverkning och inte malstenar.

• Dessa cirkelnötta slipstenar med upphöjd mitt 
hade en östlig spridning på kvartsdominerade 
boplatser i östra Mellansverige och Finland 
samt i Baltikum.

Diskussion
Slipstenar är en vanlig fyndkategori i stenålders-
sammanhang i östra Mellansverige. Däremot är 
rester från tillverkningen av sandsten inte så van-
ligt som man kunde förvänta sig. Det tycks sak-
nas i fyndmaterialet från genomförda grävningar i 
regionen. En förklaring kan vara att när man valt 
ut bra råämnen för slipstenar så behövde man en-
dast bearbeta dess kanter. Detta medförde att det 
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avslagna materialet ofta blev mycket litet och där-
för är svårt att identifiera idag. Dessutom är det 
troligt att man slog till de blivande slipstenarnas 
där ämnena påträffades och därefter transporte-
rade dem till boplatserna. Det har framförts tan-
kar om att tillverkningen av slipstenar kan ha ägt 
rum på speciella platser, där tillgång till teknologi, 
kunskap och material har varit väsentligt i ett so-
cialt sammanhang (Lindgren 2003:178). Tillverk-
ningen kan ha varit en viktig kunskap i relationen 
mellan slipstenen och personen som brukat stenen 
(Lidström Holmberg 1998:132). 

Slipstenar av sandsten bör inte stå i vatten en 
längre tid, eftersom stenens kvalitet då försäm-
ras. Slipytan blir porös och mjuk av vattnet, vilket 
gör stenen ojäm och försvårar adekvat slipning. 
Vi kan förmoda att de mesolitiska människorna 
vårdade sina slipstenar och redskap (jfr Isgren 
2005:20). Flera fyndomständigheter från arkeo-
logiska grävningar pekar i den riktningen. Slip-
stenarna har tydligt placerats på ett skyddat och 
lättåtkomligt vis och behöll därmed en hög kva-
litet. Placeringen av slip- och malstenar tyder på 
att såväl platsen som slipstenen var ämnade att 
återanvändas. Arkeologiska exempel finns från 
Pärlängsberget i Södermanland, och Skogsmos-
sen i Västmanland. Här har slip- och malstenar 
ställts på högkant – så som fallet var med en av 
slipstenarna från Stormossen. Placeringen kan 
tolkas som votivoffer, men det kan likväl vara 
av profan karaktär. Det var enkelt att hitta ste-
nen vid återbesök på platsen (Hallgren 1996:9). 
Från Södertörn finns exempel från mesolitikum 
på avsiktligt placerade slipstenar. En kantställd 
slipsten påträffades exempelvis vid boplatsen vid 
Höjden, Österhaninge sn (Pettersson & Wikell 
manus), och vid Jordbromalm i samma socken 
hittades en stor slipsten in situ – den cirkelnötta 
ytan låg nedåt i sand (Drotz & Ekman 1998). 
Stenens slipyta skyddades då för väder och vind. 
Sanden torkar lätt och innebär en bra förvaring, 
och en kantställd sten har god avrinning, som 
skyddar slipytan från långvarig fuktansamling.

Avslutningsvis vill jag säga att artikeln har be-
lyst några frågor kring slipstenar av sandsten, 
framför allt från de mesolitiska boplatserna vid 
Stormossen. Under arbetets gång har det emel-

lertid blivit uppenbart hur lite forskning som be-
drivits kring detta ämne. Det är därför önskvärt 
med fortsatta studier kring både slipstenarna och 
sandstensmaterialet. 
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his article deals with sandstone grindstones 
from the Stormossen sites, mainly those 
with circular wear and a raised centre. 

The aim of the article is to further the knowledge 
of grindstones from Central Sweden. The mate-
rial used for the Stormossen grindstones was Gävle 
sandstone, occurring naturally as flat rounded discs 
in the moraine layers in northeast Uppland. The 
raw material for the thin grindstones in the find ma-
terial has been available locally. The raw material 
for bigger circularly worn grindstones with raised 
centres had been cut from larger sandstone boulders 
within the area where sandstone occurs, something 
we did not locate at the Stormossen excavations.

Sandstone finds, such as grindstones, have been 
largely overlooked in the vast volumes of finds, 
not generating as much interest as the mass mate-
rials of quartz and flint. Sandstone in the shape of 
grindstones is often found during archaeological 
excavations, and the Stormossen finds triggered 
a discussion about whether the grindstones had 
been used and what functions they had. Jan Ris-
berg, associate professor at Stockholm Universi-
ty’s Department of Physical Geography and Qua-

ternary Geology, has provided us with phytolith 
analysis, i.e. studies of micro silicon fossil.
The results of the study can be summarised as follows:
The interpretation of the sandstone rocks as grindsto-
nes for axe manufacturing was established early on.

Two types of grindstones where found at Stor-
mossen. One type was thin, with one or two worn 
plane surfaces, the other type is thicker, double 
sided and circularly worn with a raised centre. The 
grindstones were made from red-brown, yellow-
brown or grey-yellow Gävle sandstone. All the set-
tlements at Stormossen were located close to what 
was then the shore. A couple of the stones were 
found on higher ground, but the majority surfaced 
on the shoreline.

In all probability, the circularly worn sandstone 
rocks with raised centres were grindstones for axe 
manufacturing rather than millstones.

These circularly worn grindstones with raised 
centres have an easterly distribution pattern, and 
can be found on quartz settlements in the eastern 
parts of Central Sweden, Finland and the Baltic 
states. 

Summary

Late Mesolithic circularly worn grindstones with a  
raised centre from Stormossen
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nder E4-projektet 2003-2004 grävdes 
ett antal boplatser där fynd av trindyxor 
gjordes. Boplatserna fördelade sig krono-

logiskt från senmesolitikum (Stormossen) till tidig- 
och mellanneolitikum (Högmossen och Postboda). 
Under bearbetningen av resultaten från Stormos-
senboplatserna och boplatserna vid Postboda så på-
började vi arbetet med att skapa en större förståelse 
av trindyxorna och då specifikt med tanke på att de 
påträffas på stenåldersboplatser av olika typ under 
lång tid. Vårt övergripande syfte i denna studie är att 
öka kunskapen om hur trindyxans roll i samhället 
förändrades över tid, från mesolitikum till mellan-
neolitikum. Följande artikel kommer att behandla 
trindyxan som en typ som är reproducerad inom en 
mesolitisk enhet. Vi kommer även att diskutera dess 
kronologiska ställning, utformning samt rumsliga 
spridning utifrån ett antal specifika frågor: 

• Hur kan trindyxan ses som del i en historiskt 
betingad kulturell process? 

• Hur var trindyxan ett redskap i hanterandet 
av de sociala förändringsprocesser som skedde 
i Mellansverige under tidig- och mellanneoli-
tikum? 

• Kan vi med arkeologiska metoder upptäcka 
regionala och tidsmässiga skillnader i trindyx-
ornas utförande och vad tyder de i så fall på? 

Den materiella kulturen, i detta sammanhang 
trindyxorna, bör betraktas som mångtydig. Den 
ska alltså ha både praktiska och symboliska värden 

samtidigt. Vi kommer att diskutera begreppet his-
toricitet och ge ett arkeologiskt bidrag till studiet 
av långtidsverkande processer och återblickar i kul-
turell reproduktion. Detta kommer att ske genom 
att diskutera trindyxan som typ i ett långtidsper-
spektiv. Trindyxan uppträder inom olika, i materi-
alet synliga, geografiskt skilda traditionsområden 
som reproduceras genom kulturell överföring över 
tid, d v s mesolitikum – neolitikum. Detta kan ses 
som ett bidrag till en kulturteori om den ”långa 
historien” och frågan om hur ”man minns” och 
betydelsen av reliker och återanvändning. Denna 
artikel har delvis arbetats fram i samband med vår 
andra artikel i denna volym (Guinard & Groop) 
och behandlar delvis samma övergripande ämne.

Trindyxans spridning  
i östra Mellansverige
Spridningskartorna över trindyxan i Mellansve-
rige (fig. 2) gjordes ursprungligen, inom ramarna 
för rapporten av slutundersökningarna av de me-
solitiska boplatserna uppe på Stormossen, Tierps 
socken, Uppland (Guinard & Vogel 2006). Syftet 
var att försöka fånga upp rörelser i landskapet, 
ett dynamiskt mönster som författarna upplever 
funnits mellan inlandet och kusten under en lång 
tidsrymd av förhistorien, i vårt fall stenåldern 
fram till och med de inledande faserna av neo-
litiseringen. Uppgifterna om trindyxorna togs 
framförallt ifrån Rune Hermanssons databas över 

Trindyxan
En överregional typ med stort tidsdjup

Niklas Groop, Michel Guinard, Societas Archaeologica Upsaliensis
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trindyxor (Hermansson & Welinder 1997), samt 
ifrån de utgrävningar som utfördes inom ramarna 
för E4:ans nya sträckning. I vissa fall komplet-
terade vi med data från fornminnesregistret, då 
Hermanssons databas inte uppdaterats på länge. 
Ett flertal av Hermanssons trindyxor saknar upp-
gifter om exakta koordinater. De flesta är dock 
placerade inom något kartblad ur ekonomiska 
kartan vilket gjorde att vi valde att samla alla yxor 
per kartblad. Resultatet av detta arbete (se fig. 2) 

har blivit en finare förståelse av trindyxans sprid-
ning i östra Mellansverige. När det gäller Dalarna 
framträder Dalälven tydligt som en kommunika-
tionsled mellan kust och inland, eller mer bestämt 
från Siljansringen ner mot Folkarebygden och vi-
dare söderut (mer om detta i nästa kapitel).

Med lite skarp iakttagelse kan man se att det 
skiljer sig mellan den surferbaserade kartan nedan 
och den inledande prickkartan. Det som skiljer är 
att kartan i figur 2 bygger på statistiskt genererade 
koncentrationer som visas med hjälp av isaritmkur-
vor och inte på det faktiska materialet. Det leder till 
att isolerade, mindre koncentrationer av yxor sta-
tistiskt faller bort. Det anser författarna inte vara 
något problem då det är de generella mönstren vi är 
ute efter och inte de individuella och unika fynden. 

Vad kan då dessa kartor säga oss om de männis-

Figur 1. Prickkarta över trindyxan i Sverige, förutom 
de nordligaste länen. Skapad utifrån Rune Hermanssons 
trindyxedatabas (Hermansson & Welinder 1997).

Figure 1. Distribution of peaked axes in Sweden, 
excluding the northernmost counties, based on Rune 
Hermansson’s data base of peaked axes (Hermansson & 
Welinder 1997).

1

10

100

Trindyxor

Figur 2. Surferbaserad karta över trindyxor i  
Mellansverige antal per ekonomiskt kartblad. 

Figure 2. Surfer based map displaying peaked axes in 
Central Sweden. Distribution per economic map.
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kor som efterlämnade denna yxa och vad betyder 
de trindyxetäta områdena? En inledande iakttagel-
se är att även om de största koncentrationerna lig-
ger utefter den dåtida kustlinjen så finns det flera 
mindre koncentrationer även långt in i inlandet. 

Hur ska vi tolka dessa koncentrationer mot bak-
grund av de inledande frågorna? Antingen kom-
mer de sig av att det levt många människor i områ-
det under lång tid eller så har yxorna ackumulerats 
under lång tid genom ett upprepat återvändande. 
Ska vi gå efter den rådande bilden av mesolitiska 
samhällen i denna region så torde den rimligaste 
tolkningen vara att de stora koncentrationerna 
kommer av att man återkommit till platser. Ser 
man till Folkarebygden kan ett sådant återvän-
dande till platsen eller närområdet ha skett under 
väldigt lång tid, ända fram till senneolitisk tid el-
ler kanske ännu längre fram i tiden, vilket skulle 
kunna ha lett till den stora ansamlingen av yxor 
just där. Förhållandet att en plats eller ett område 
har ett stort tidsdjup skapar förutsättningar för att 
dessa blivit platser av betydelse, områden med en 
historia (Knutsson 2005:252). Klart är att Folka-
rebygden påverkades väldigt lite av den inledande 
neolitiseringen då andelen neolitiska ledartefakter 
i området är väldigt sparsamt jämfört med den 
stora mängden mesolitiska fynd. Kanske gjorde 
människorna som levde där eller ofta återvände 
dit ett val att inte ta upp trattbägarkulturen och 
göra den till sin. Denna tolkning kan ha betydelse 
för förståelsen för den förändring i livsstil och ma-
teriell kultur som vi valt att kalla gropkeramiska 
kultur (se nedan). 

Trindyxans spridning i 
rummet och vad detta kan 
säga oss 

En intressant parallell till spridningen och använ-
dandet av trindyxan i Sverige är hur det ser ut i 
Norge. Bergsvik och Bruen Olsen (2000) har be-
skrivit distributionen av grönstens- och diabasyxor 
i västra Norge under senmesolitikum. Två distink-
ta områden som kännetecknas av olika råmateri-
al och yxtyper har identifierats. I söder påträffas 

långa spetsnackiga grönstensyxor av nøstvedttyp 
och i norr mindre yxor tillverkade i diabas. De två 
områdena särskiljs även av en sydlig spridning av s 
k kors- och stjärnformade redskap i opposition mot 
en nordlig spridning av hällkonst med ursprung i 
en jägare-/samlaretradition. Inom det södra områ-
det förekommer även trindyxor. Skiljelinjen mellan 
de två områdena går i trakten av Bergen. Dessa två 
områden har författarna tolkat som att de beror på 
ett begynnande stationärt bosättningsmönster som 
i förlängningen lett till att den materiella kulturen 
tagit sig något olika uttryck. Med andra ord kan 
det beskrivas som separata populationer som är inte-
grerade i långvariga inhemska traditioner (Bergsvik & 
Bruen Olsen 2000:395ff). Dessa långvariga tradi-
tioner illustreras även av, i likhet med förhållandet 
i Mellansverige, indikationerna på den gropkera-
miska traditionen i Norge. Gropkeramiska boplat-
ser påträffas längs den norska västkusten upp till 
Bergenområdet (Hagen 1983:97-102), d v s i prin-
cip inom det område som under senmesolitikum 
kännetecknas av långa grönstensyxor och trindyx-
or. Beskrivningen av de olika områdena längs väst-
kusten i Norge pekar mot etablerandet av, över tid, 
relativt stabila territorier befolkade av en stadigva-
rande befolkningsgrupp. Detta skeende kan spåras 
även i Mellansverige om man tar hänsyn till olika, 
och av varandra oberoende, variabler. 

Trindyxan förekommer, som vi sett ovan, i näs-
tan hela Skandinavien, även om dess sporadiska 
förekomst i Norrland i nuläget måste ses som ett 
undantag då de inte förekommer i så pass stor 
mängd att det går att säga något utöver att det 
förekommer samt att de nordliga grupperna inte 
verkade ha något behov av denna typ av yxor. Den 
sydskandinaviska trindyxan går att dela in i två 
skilda grupper. En östlig grupp täcker områdena 
från Småland i söder till Gästrikland i norr och 
från Värmland i väster till Finland i Öster. Denna 
grupp karaktäriseras av att trindyxorna i detta om-
råde nästan uteslutande har en symmetrisk och rak 
egg. En västlig grupp sträcker sig från Danmark 
i söder till Bergen, Norge, i norr och vidare till 
Västergötland och Blekinge i väster. Denna grupp 
karaktäriseras bland annat av den stora mängden 
trindyxor med en så kallad lihultegg (se tabell och 
diagram nedan. fig. 3 och 4).
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Figur 3. Tabellen visar 
fördelningen av eggtyper uti-
från Hermanssons indelning 
per land i Norden. Notera 
mängden yxor med typ3 
eggar i de södra och västra 
delarna av Norden.

Figure 3. Table of the dist-
ribution of edge types based 
on Hermansson’s subdivi-
sion, divided into different 
Nordic countries. 

Figur 4. Diagrammet vi-
sar fördelningen av eggtyper 
utifrån Hermanssons indel-
ning per landskap i Sverige. 
Notera mängden typ3 egger-
nas mängd i södra och västra 
Sverige samt Blekinge, 

Figure 4. Distribu-
tion of edge types based on 
Hermansson’s subdivision, 
divided into Swedish pro-
vinces. Note the multitude of 
type 3 edges in Southern and 
Western Sweden, as well as 
Blekinge.
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Figur 5. Histogram som 
visar fördelningen av lösfunna 
trindyxor i Uppland, fördelat på 
5 meters intervall. Efter Rune 
Hermanssons trindyxedatabas 
(Hermansson & Welinder 
1997). Tidigare publicerad i 
Sundström m fl 2006.

Figure 5. Distribution of 
single finds of peaked axes in 
Uppland, aligned along 5-metre 
elevation levels. Displacement 
indicates a relative dating. 
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Benämningen av de olika eggtyperna har vi tagit 
ifrån Hermanssons kodindelning, där sifferkoden 
2 fick ange de trindyxor med symmetriskt eggparti. 
De övriga eggarna som Hermansson kodindelar 
är: (Typ 1) Håleggad, (Typ 3) Lihultegg, (Typ 4) Blan-
dad egg med ena sidan symmetrisk och andra sidan slipad 
och slutligen en (Typ 5) Lihultegg med antydningar 
till hålegg (Hermansson & Welinder 1997:47). 

Dessa data bygger på odaterade yxor och då vi 
vet att trindyxan har en väldigt lång användnings-
tid är det inte otänkbart att dess funktion och där-
med dess utseende har förändrats under tiden. I 
nästa avsnitt kommer vi att titta närmare på even-
tuella förändringar mellan mesolitiska och mel-
lanneolitiska yxor i Mellansverige och vad dessa 
förändringar skulle kunna bero på. 

Trindyxan i  
neolitiseringen
Även om det länge varit ett välkänt faktum att 
trindyxan förekommer både på mesolitiska och 
på neolitiska boplatser i östra Mellansverige (t ex 
Hermansson & Welinder 1997:21 och där anförd 
litteratur) har det inte förrän på senare tid grund-
ligare blivit utrett dess kronologiska och geografis-
ka ramar under neolitikum (Groop 2006). I denna 
inledande studie undersökte författaren mer ingå-
ende trindyxan under neolitiseringen i östra Mel-
lansverige, mer specifikt Uppland, och då framfö-
rallt under de tidiga faserna av mellanneolitikum 
utifrån utgrävda gropkeramiska boplatser och, 
framförallt, Hermanssons lösfyndsdatabas. Ovan-
stående studie ligger även till grund för denna som 
kan ses som en fortsättning och utveckling av de 
teser och idéer som framförts.

Resultatet av denna undersökning var att trind-
yxan aldrig helt försvinner från det arkeologiska 
materialet under perioden senmesolitikum-mel-
lanneolitikum, även om antalet kända exemplar 
minskar. Den verkar bara byta plats i landskapet 
(Groop 2006). Från att varit en, mer eller mindre, 
kust- eller strandbunden arbetsyxa av varierande 
utseende under den mesolitiska perioden, verkar 
trindyxan deponeras på de så kallade inlandsbo-
platserna under den tidigneolitiska trattbägarkul-

turen. Fynden av trindyxor på inlandsboplatserna 
under tidigneolitikum kan av naturliga skäl bero 
på att dessa anlagts på mesolitiska boplatser. Dock 
finns åtminstone två lokaler där trindyxorna kan 
kopplas till den tidigneolitiska fasen; Skumpar-
berget och Skogsmossen. Vid Skumparberget 
undersöktes ytor med produktion av tunnackiga 
grönstensyxor. Dessa yxor var tillverkade i porfy-
rit. Förutom dessa yxor påträffades även 5 trind-
yxor, varav en var tillverkad i porfyrit och övriga 
i andra material. På Skumparberget fanns även en 
mesolitisk horisont i form av t ex mikrospån av 
hälleflinta. Trindyxan i porfyrit kopplas av förfat-
tarna till den neolitiska fasen, dels p g a råmate-
rialet, dels för att trindyxan var fragmentarisk 
(nackparti), vilket överensstämmer med övriga 
tunnackiga yxor. Trindyxorna i andra material på-
träffades hela (Apel m fl 1996). Vid Skogsmossen 
påträffades 17 hela och fragmentariska trindyxor. 
På lokalen framkom inget övrigt material som ty-
pologiskt kan kopplas till någon annan, tidigare, 
fas än den tidigneolitiska (Hallgren m fl manus). 
Under mellanneolitikum ökar sedan trindyxan i 
antal och återkommer till kustlandskapet under 
den tidiga gropkeramiska perioden, närmare be-
stämt faserna Fagervik II och III. Inom den yng-
re gropkeramiska fasen (Fagervik VI) finns inte 
trindyxan kvar i materialet, rent statistiskt och 
även rent faktiskt, om man ser till boplatser med 
yngre gropkeramiska dateringar som t ex Jettböle 
II på Åland (Stenbäck 2003, Groop 2006). 

I diagrammet nedan visas fördelningen trindyx-
or funna per 5m-intervall över havet i Uppland och 
det som visas i detta tolkar vi som trindyxans åter-
komst till kusten. Att antalet trindyxor från tratt-
bägarekontexter är så få måste nog tillskrivas det 
faktum att det grävts så få inlandsboplatser från ti-
digneolitikum. På de flesta undersökta inlandsbo-
platserna har det nämligen hittats trindyxor (t ex 
på Skumparberget 2 och Skogsmossen). De käll-
kritiska aspekterna på den allmänna utbredningen 
är ett uppenbart problem. Större delen av de yxor 
som använts till karteringen är nämligen insam-
lad under tidigt 1900-tal och ibland med ganska 
oklara uppgifter om fyndplatser, ej heller har de 
nya rön om strandförskjutningen som E4-under-
sökningarna (Risberg m fl i denna volym) lett till 
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tagits i beaktande. Trots detta anser vi att det finns 
en generell trend som ändå kan anas i materialet 
och att ytterligare forskning i ämnet borde leda till 
att diagrammets giltighet stärks.

Yxornas ”förflyttning” i landskapet kan förkla-
ras, i linje med bl a Lars Sundströms (2003) teser 
om kustens användande som rituella samlings-
platser under trattbägartiden, med att kusten en 
tid förlorar sin betydelse som en plats där man 
lever och verkar (arbetar) till förmån för de mer 
på försörjningsekonomisk grundade inlandsbo-
platserna. Det som enligt denna teori händer i 
och med den gropkeramiska kulturens blivande 
är att kusten återfår sin roll som en plats där 
man lever och verkar. Detta verkar gälla de flesta 
andra regioner där det förekommer både trattbä-
gar- och gropkeramisk kultur. Här får vi revidera 
den uppfattningen som beskrivits tidigare att 
trindyxor endast förekommer i några östsven-
ska landskap samt Åland under mellanneoliti-
kum (Hermansson & Welinder 1997:79, Groop 
2006). Både trindyxan som sådan och andra 
typer av mesolitiska grönstensyxor verkar före-
komma på mellanneolitiska lokaler i större delen 
av Sverige, även i områden med god tillgång på 
flinta. I till exempel Skåne finns det en känne-
dom om att limhamnsyxan, vilken oftast räknas 
till Ertebølle, återfinns på samtliga gropkeramis-
ka boplatser i Blekinge och NÖ Skåne (Wyszo-
mirska 1988:83f), medan det i NV Skåne istäl-
let verkar som att det endast är trindyxan som 
förekommer på boplatser från både Ertebølle- 
och gropkeramisk kultur, medan limhamnsyxan 
bara finns på Ertebølle-boplatserna (Malmer 
1969:88f). Malmer påpekar även att det verkar 
som att det endast är på de äldre gropkeramis-
ka platserna som trindyxan återfinns (Malmer 
1969:89), ett mönster som sedermera blivit ve-
rifierat (Groop 2006). Även på västkusten finns 
trindyxan representerad fram till och med mel-
lanneolitisk tid (Lindgren & Nordqvist 1997: 65 
och där anförd litteratur). Trindyxan kan därför 
anses som en överregional ledartefakt för hela 
den gropkeramiska traditionen i mellersta och 
södra Sverige, bortsett från de områden som 
ligger utanför den tidigare trattbägarkulturens 
utsträckning, d v s södra Norrland och Åland. 

Vid gropkeramiska boplatser som återfinns ut-
anför trattbägarkulturens utbredningsområde har 
knappt någon trindyxa återfunnits. Vad detta kan 
bero på, samt det faktum att de mellanneolitiska 
yxorna induktivt verkar vara av lite annan art är 
de mesolitiska (Hermansson & Welinder 1997:81, 
Groop 2006) kommer resten av detta avsnitt att 
handla om. Låt oss börja med den senare fråge-
ställningen då den kan hjälpa till att ge en förkla-
ring till den förra.

Kjel Knutsson har i en serie artiklar (Knuts-
son 2003, 2004, 2006) beskrivit hur kulturer och 
samhällen i kris vänder sig till ett (mytologiskt) 
förflutet och återanvänder äldre material och 
typer i en ny kulturell kontext. Det blir en sorts 
kulturell reproduktion med innebörden att det 
historiska och kända skapar stabilitet, till skill-
nad från en samtid och framtid som upplevs som 
något onormalt och skrämmande (se även Bau-
mann 1999:161ff). Som exempel på detta anger 
Knutsson dels hur Ahrensburgkulturen upptar en 
äldre spånteknologis kulturella schemata, dels att 
de tidiga tångespetsarna i Nordnorge får en ”re-
nässans” efter 2000 års uppehåll. Resonemanget 
illustrerar hur arkeologin idag stämplar gamla fö-
remål som reliker minnande om en ”riktig” forn-
tid (Knutsson 2003). Sett ur detta perspektiv kan 
trindyxan ha varit viktig på ett ideologiskt plan, 
som en symbol för en tidigare, i myterna bevarad 
idé om mobil livsföring. Man skulle kunna säga 
att de gropkeramiska människornas historiska 
och kulturella tillhörighet manifesterar sig i för-
fädernas yxa. Inte enbart genom att återuppta en 
gammal form av yxa, utan också genom att lyfta 
upp just trindyxan gentemot andra typer av yxor 
vilka kan anses ha varit laddade med fel symbo-
liskt värde, en symbolik människorna inte ville 
känna av och som de kände sig hotade av.

Ett sätt att se trindyxornas symboliska värde kan 
vara att de blir av en mer enhetlig storlek, om den 
induktiva uppfattningen (Hermansson & Welin-
der 1997:80f) visar sig stämma. Enhetligheten kan 
då bero på att det i ett samhälle i omvandling inte 
finns plats för alltför stora variationer. Författarna 
har i detta avseende tittat på de olika eggtyperna 
som finns i Hermanssons databas i utvalda land-
skap i östra Mellansverige (se fig. 6). 
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Tabellen visar att den så kallade Typ 2-eggen, (se 
tidigare beskrivning) kan ses som en normalegg i 
de östsvenska landskapen, medan de övriga eggty-
perna endast förekommer i mindre mängd. Detta 
förhållande gäller för i stort sett hela Sverige, bort-
sett från de västsvenska landskapen där den lihult-
seggade typen är i majoritet, vilket vi såg ovan. Av 
dessa eggtyper finns den stora variationen endast 
på nivåer över havet som motsvarar mesolitiska 
kustnivåer. När vi sedan kommer ner på mellan-
neolitiska nivåerna så återfinns endast yxor med 
en så kallad Typ2-egg. Förutom en yxa med en Typ 
4-egg, som hittats utefter 5 m-kurvan inne i Upp-
sala så finns inte ett av författarna känt exemplar 
av någon mellanneolitisk yxa med annan egg än 
en Typ 2. Den ovan nämnda yxan får därför anses 
vara en anomali då vi lugnt kan utgå från att de 
förhistoriska människorna aldrig bott under vattnet 
samt att det kan anses vara en orimlig tanke att det 
fanns kvar fickor av mesolitiska samhällen och kul-
turer i och kring Uppsala under yngre järnålder. 

Vad denna skillnad i eggtyper betyder har det 
redan gjorts en genomgång av (se ovan) men det 
kan var på sin plats att här understryka vad våra 
data verkar peka mot. De tyder på att trindyxan 
verkar ha fungerat som ett multifunktionsverktyg. 
Under en mesolitisk tid användes trindyxan på ett 
allmänt sätt till en rad praktiska verksamheter. 
Den mellanneolitiska användningen skiljer, enligt 
samma logik, från den tidigare då trindyxan då 
uppvisar ett mindre varierat utseende. I detta fall 
har vi tittat på eggarna, men även andra variabler 
kan vara av betydelse på statistisk nivå (Hermans-
son & Welinder 1997:81), vilket kan tyda på att 
trindyxans användningsområde snävats in men 
även på att det uppkommit en idé om hur den ty-
pen av yxa ska se ut. 

Den tidigare stora variationen, som kan anas i 
det mesolitiska materialet, kan då vara ett resultat 
av ett stabilt och tryggt samhälle, där individuell 
variation inte ansågs som något hotande problem. 
Även om man kan tala om en viss variation bland 
yxorna så är det vanskligt att lägga allt för myck-
et vikt vid denna punkt då det inte skiljer alltför 
mycket åt mellan de olika trindyxorna. De varia-
tioner som uppvisats är visserligen oftast av funk-
tionell art, som t ex eggtyp och storlek, och skulle 

kunna vara tecken på skilda typer, men då det 
bland senare tiders arkeologer funnits en uppfatt-
ning att det går att urskilja en trindyxa från andra 
typer av yxor och mejslar i det förhistoriska ma-
terialet pekar det mot att det funnits en idealise-
rad yxtyp som man utgått ifrån vid tillverkningen. 
Men man kan ändå påstå att det inte i första hand 
ska uppfattas som att det fanns något symboliskt 
värde i yxor innan trattbägarkulturens upplyftan-
de av yxan som socialt laddat föremål, i form av 
den tunnackiga flintyxan (t ex Sundström 2003). 
Hos de efterföljande gropkeramikerna är det se-
dan omöjligt att gå tillbaka till ett mer otvunget 
förhållningssätt till yxor och andra symboliskt 
laddade föremål, vilket skulle kunna förklara den 
ökade enhetligheten i utseendet hos de mellan-
neolitiska trindyxorna som både Welinder (1997) 
och vi sett (ovan).

Det ser alltså ut som om trindyxans återkomst 
i det östsvenska mellanneolitiska kustmaterialet 
egentligen är ett resultat av ett samhälle i kris, 
som söker olika strategier för att skapa stabilitet, 
och där en av strategierna är att välja en äldre yxa 
framför de yngre och att snäva in ramarna för dess 
storlek. Och det är en yxtyp som tidigare i för-
sta hand betraktats som en enkel arbetsyxa utan 
problematiska ideologier knutna till sig. När vi 
sedan kommer in i en senare fas, Fagervik IV, av 
den gropkeramiska fasen finner vi, för att dra ut 
resonemanget, att samhället stabiliserats i sådan 
utsträckning att det äger en inre trygghet som gör 
att trindyxan inte längre fyller något behov som 
symbol för ett stabilt förflutet. Den kan mycket 
väl finnas kvar i det arkeologiska materialet, vilket 
histogrammet antyder, men i allt mer minskande 
antal (fig. 5) och dess roll reduceras till att åter 
vara endast en enkel arbetsyxa bland andra.

Detta ideologiska perspektiv på trindyxan un-
der den tidiga gropkeramiska perioden ska inte 
ses som att den står i kontrast till en mer funk-
tionell/praktisk förklaring som anfördes tidigare, 
utan snarare som ett komplement. När hantver-
ket återkommer i kustlandskapet följer den gamla 
yxan med och lämnar inlandet, men bara under en 
inledande fas vilket skulle kunna förklaras genom 
en tolkning där ideologi spelat stor roll i början av 
denna samhällsomvandling.
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Det verkar dock som att trindyxan återkommer 
till kusten endast i de områden som tidigare låg 
innanför trattbägarkulturens utbredningsområde. 
På de gropkeramiska lokalerna som ligger norr 
om den tidigare kulturgränsen påträffas sällan el-
ler aldrig några trindyxor (t ex Ericson 1980; Lan-
nerbro 1984; Björck 1998; Björck & Björck 1999). 
Man kan vända på resonemanget och se det som 
att det snarare, i stort, är de grupper som under 
mesolitisk tid tillverkade och använde sig av trind-
yxan som sedermera valde att ta upp trattbägar-
kulturen (Hallgren 2000:160f). Till stor del stäm-
mer denna bild trots att det än så länge inte finns 
några kända trattbägarlokaler i vare sig det trind-
yxetäta Folkarebygden eller längre upp i Dalarna 
där det finns både ett flertal tillverkningsplatser 
och färdiga yxor (ur katalog: Lannerbro 1992). 
Tillverkningsplatserna har även identifierats uti-
från en genomgång av Lannerbros samlingar på 
Dalarnas museum. Stora delar av det tillvaratagna 
materialet från de inventerade boplatserna är inte 
klassificerat. Bland det ickeklassificerade mate-
rialet har vi identifierat avslagsmaterial från yx- 
och/eller mejseltillverkning från ett flertal lokaler 
(Guinard & Groop i denna volym). Detta skulle 
kunna tyda på att de ”yxtillverkare” som levde i 
denna region inte valde att ta upp det tidigneoli-
tiska paketet. En sådan tolkning skulle kunna vara 
en hjälp till att förstå varför den mellanneolitiska 
återkopplingen till jägare-/samlarelivet sker med 
sådant eftertryck i just Mellansverige. Här fanns 
det vitala jägar-/samlargrupper precis i närheten, 
grupper som verkligen levde det egalitära liv som 
trattbägarkulturen försökte göra sken av att de 
gjorde (jfr Sundström 2003). De enstaka tidigneo-
litiska fynden som återfunnits i Dalarna (Daniels-
son 2000) ger en bild av regelbundna kontakter 
mellan de två grupperna. 

Avslutande diskussion
Vad kan vi då utläsa av materialet såhär långt? Tar 
man i beaktande spridningen av de olika råmate-
rial och typer av artefakter som presenterats i de 
två artiklar som diskuteras här finner man att det 
börjar framträda en bild av olika grupper av män-
niskor som rör sig i olika områden. Dessa grupper 

utkristalliseras idag för oss genom de olika strate-
gier de väljer när det gäller vilka material de an-
vänder sig av vid tillverkningen av artefakter och 
hur dessa ska se ut. Vi har i olika studier visat på 
de materiella effekterna av troliga rörelsemönster 
i framförallt Mellansverige utifrån några utvalda 
material, mer specifikt tuff och grönsten, samt 
några utvalda artefakter, närmare bestämt trind-
yxor, tvärpilar och handtagskärnetraditionen. I 
detta avslutande kapitel kommer vi nu att knyta 
ihop dessa trådar för att kunna gå vidare och blicka 
framåt mot framtida forskning angående den sena 
mesolitiska perioden och de inledande faserna av 
neolitiseringen fram till och med den mellanneo-
litiska fasen i framför allt Mellansverige. 

Tidigare forskning har haft en tendens att ställa 
upp trindyxan som en östsvensk bergartsyxa gen-
temot lihultsyxan i Västsverige och limhamnsyxan 
i södra Sverige, framförallt Skåne. Men som vi 
både kan se på kartan (fig 1) och som påpekats 
tidigare (se ovan) förekommer trindyxan över 
större delen av Sverige, från Dalarna och Gästrik-
land och söderut. Ett begrepp som använts för att 
beskriva dess spridning är att trindyxan speglar en 
överregional typ (Lindgren & Nordqvist 1997). 
Lindgren & Nordqvist tar även upp den ytslipa-
de trindyxan som en östsvensk typ gentemot de 
sydvästliga typerna (anfört arbete). Vad vi här vill 
föra fram är en utveckling av denna tanke och visa 
att det snarare är den fyrsidigt slipade mejseln som 
är en typisk östsvensk typ som man kan ställa upp 
mot lihults- och limhamnsyxorna (se fig. 7). För 
medan trindyxan förekommer över i stort sett hela 
Skandinavien är de ovan nämnda typerna framfö-
rallt förknippade med sina skilda regioner. 

Vad som saknas på kartan nedan är ordentliga 
data från två gränsregioner mellan det östmel-
lansvenska och det sydvästsvenska, Värmland och 
Småland. I det värmländska materialet verkar 
det dock finnas en skillnad mellan en sydlig mer 
västorienterad materiell kultur där det förekom-
mer både flinta och lihultsyxor, och en nordlig där 
materialet liknar ett östmellansvenskt med kvarts, 
kvartsit och hälleflinta (Olofsson 2003). Småland 
har förutom en stor mängd trindyxor också en tidig 
östsvensk gropkeramik och kan härav fogas till en 
mer östmellansvensk kultursfär. Till detta kan ock-
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så nämnas att den stora majoriteten av trindyxor 
funna i landskapet har en rak och symmetrisk egg, 
liknande de som är funna mer norrut utefter kusten. 

Ett sätt att se kartan är att använda sig av be-
grepp och termer som sociala territorier (se vidare 
Nordqvist 2001:81f), och t.ex. diskutera hur grup-
pers sociala territorium gradvis minskas från slu-
tet av paleolitikum till och med senmesolitikum. 
Ett sätt att manifestera denna sociala territoriali-
tet anses bland annat ha varit att välja olika former 
av material och artefakttyper i skilda regioner. Det 
har ju beskrivits hur trindyxan har en äldre äldsta 
datering än de senare typerna (Lindgren & Nord-
qvist 1997) och kanske kan man se den och den 
ovan nämnda typ 2-eggen hos trindyxor som ett 
tecken på ett äldre och större socialt territorium. 
Medan lihultsyxan, limhamnsyxan och den fyrsi-
digt slipade mejseln är resultatet av de allt mindre 
regionala sociala territorier som kanske den sena 
mesolitiska fasen är ett resultat av.

Hade det funnits en enkel strandförskjutnings-
kurva över västkusten hade man eventuellt kunnat 
se en sådan kronologisk skillnad där hypotesen är 
att av de äldre trindyxorna skulle majoriteten ha ut-
gjorts av typ 2-eggen medan de senare yxorna skulle 
kunna tänkas ha en lihultsformad egg (typ 3). 

Lihults- eller nøstvetsyxan förekommer framfö-
rallt på västkusten och i södra Norge och då i Os-
lofjorden och upp till Bergen. Yxtypen är en slagen 
bergartsyxa med triangulärt tvärsnitt och egg som 
framförallt återfinns i kustregionen, men även i 
mindre antal en bit in i det västsvenska inlandet (t 
ex Olofsson 2003:76). Norr om Bergen har det inte 

hittas några slagteknikyxor av lihults-/nøstvets 
typ. Istället vidtar en region där man tillverkat och 
använt slipade och prickhuggna yxor. Ett liknande 
mönster ser vi i de östra delarna av Skandinavien. 
Här har det dock endast hittats enstaka exemplar 
och vi är här inte intresserade av enstaka, unika, 
fynd utan de större sammanhangen, så de faller 
bort. Lihultsyxan kan man rama in kronologiskt 
till senmesolitikum (5800 – 5000 f Kr) och den 
används och tillverkas under en relativt kort pe-
riod innan den försvinner under de sista faserna av 
senmesolitikum. De tillverkades framförallt utav 
råämnen som brutits i större stenbrott (Bergsvik 
& Bruen Olsen 2003, Bengtsson 2003). 

Limhamnsyxan är en mindre bergartsyxa, el-
ler kanske mer en form av mejsel med ett lins-
format tvärsnitt, som framförallt kopplats till 
den sydskandinaviska Ertebøllekulturen, men 
även förekommer på äldre boplatser. Under de 
senare faserna sprider den sig uppåt västkusten 
och övertar den äldre lihultsyxans område. Se-
dan verkar den försvinna under tidigneolitikum 
för att återkomma under mellanneolitikum och 
då framförallt i nordöstra Skåne och Blekinge (se 
ovan samt Wyszomirska 1988). 

Den fyrsidigt slipade yxan, eller snarare mejseln, 
har en något annan kronologisk ram än de ovan-
stående yxorna. Dess ramar kan, i likhet med lim-
hamnsyxan, sättas till en mesolitisk och en neo-
litisk fas. Till skillnad från den sydsvenska yxan 
så verkar dock inte den fyrsidigt slipade mejseln 
försvinna under tidigneolitikum. Det förekommer 
fyrsidigt slipade mejslar även norr om det marke-
rade området men då det inte finns några utarbe-
tade kronologier för Dalarna så lämnar vi dessa för 
detta arbete. Istället kan det sägas att om man tit-
tar på mejselns egg så finner man att den framför 
allt är rak och symmetrisk, i likhet med majorite-
ten av trindyxorna i samma region (se ovan). 

Det finns ytterliggare en skillnad mellan östra 
Mellansverige och den svenska västkusten inklu-
sive Norge och det är i tillgången på råmaterial. På 
västkusten och i Norge har man funnit ett flertal 
större stenbrott där man kunnat påvisa brytning 
av råmaterial till lihultsyxan. Dessa platser verkar 
ha varit gemensamma för ett flertal människor, 
kanske samlades man vid ett brott och bröt ste-

Figur 6. Tabellen visar eggvariationen på trindyxor 
i utvalda landskap i östra Mellansverige där strandför-
skjutningen kan indikera en relativ tidsbestämning.

Figure 6. Edge variation on peaked axes found in 
selected counties in the eastern parts of Central Sweden, 
where shore displacement indicates a relative dating. 

Landskap Typ 2 egg Övrig egg Procent

Uppsala 129 7 5,4

Västmanland 420 17 4,1

Närke 238 5 2,1

Södermanland 620 19 3,1
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nen gemensamt under vissa tider på året. I östra 
Mellansverige har man ännu inte kunnat identi-
fiera något stenbrott av samma omfattning som på 
västkusten och i Norge. Eventuellt kan det bero 
på att den sentida vegetationen gjort dessa plat-
ser svåra att lokalisera, eller så beror frånvaron på 
att man i dessa regioner valt en annan strategi och 
att man hade ett annat förhållningssätt till grön-
stensyxorna. De östsvenska yxorna verkar istället 
i mångt och mycket vara tillverkade av mindre 
morännoduler, vilket skulle kunna tolkas som att 
produktionen varit av lokal art (Sundström 2003). 
Argument för en sådan hållning är att man vid 
en grävning strax utanför Örebro funnit ett yx-
ämne samt rikligt med avslag från yxproduktion 
på en senmesolitisk boplatsyta. Detta ämne hade 
en rundad moränyta (Sundström muntligen). 
Denna åsikt, att bergartsyxorna i östra Mellansve-
rige främst har tillverkats utifrån strandnoduler, 
är dock inte allmänt erkänd då det finns de som 
argumenterar för en stenbrottsteknologi under 
mesolitikum (Lindgren 2003:178), trots frånvaron 
av kända och publicerade stenbrott. Även om det 
har förekommit stenbrott i östra Mellansverige så 
verkar de ha varit av annan art, både mindre och 
använda av mindre grupper (se ovan).

Efter genomgången av trindyxans utbredning 
i både rummet och kronologiskt kan vi med fog 
påstå att man kan prata om två olika grupper av 
yxor, dels den sydvästra med en mer lihultseggad 
typ, dels en nordöstlig med en mer rakeggad typ. 
Denna skillnad kan delvis bero på att man haft 
olika tillgång till material att tillverka yxorna av 
och, kanske framförallt, att de var tillverkade för 
skilda funktioner. Kan man tala om en yxtyp el-
ler måste man dela upp trindyxan i flera mindre 
undergrupper? De andra materialstudierna visar 
dock att ovanstående uppdelning av trindyxan i 
två huvudgrupper kanske kan bero på andra orsa-
ker än de rent funktionella, och att, vilket vi kom-
mer att se, dessa orsaker kan ligga till grund för en 
ökad förståelse av den gropkeramiska paradoxen 
eller den så kallade deneolitiseringen under mel-
lanneolitikum i Mellansverige. 

Som vi sett passar gränsen mellan de olika 
trindyxeggarna bra in med de andra gränserna 
som vi behandlat i artikeln ”Handtagskärnor och 

tvärpilar” (Guinard & Groop i denna volym). 
Dessa gränser utmärks bland annat av val av olika 
råmaterial samt teknologi. Tidigare forskning har 
också noterat denna skillnad mellan en sydvästlig 
och en nordöstlig grupp under stenåldern exem-
pelvis Carlsson m fl (2003) när det gäller en meso-
litisk period och Edenmo m fl (1997) och Strinn-
holm (2001) när det gäller den mellanneolitiska 
perioden. Vad våra artiklar pekar mot är att dessa 
gränser framträder när flera artefakt- och materi-
altyper tas i beaktande. Dessa gränser tycks peka 
mot en dynamik vad gäller vilka val man gör och 
tradition. Under vissa skeden och i vissa regioner 
betonas det gemensamma medan det under andra 
skeenden blir tydligt att man väljer olika vägar. 
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Figur 7. Kartan föreställer tre olika regioner som representeras av tre olika artefakter, Lihultsyxan, Limhamnsyxan 
samt den fyrsidigt slipade mejseln. Det överregionala perspektivet fås av trindyxan som visas genom punktspridning.

Figure 7.  Map showing three different regions represented by three different artefacts: the Lihult axe, the Lim-
hamn axe and the polished adze. Distribution of pecked axes is shown with red dots.
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he overall aim of this study is to increase 
our knowledge of how the role of peaked 
axes in society changed over time, from 

the Mesolithic to the Middle Neolithic. This arti-
cle treats peaked axes as a type reproduced within 
a Mesolithic context. Also, by asking a number 
of specific questions, we also discuss their dating, 
design and spatial distribution. Can peaked axes 
be seen as a historically entailed cultural process? 
For example, were peaked axes tools for coping 
with the processes of social change that occurred 
in Central Sweden during the Early and Middle 
Neolithic periods? Can we use archaeological 
methods to discern regional and chronological dif-
ferences in the workmanship of peaked axes and, if 
so, what do these differences imply? Material cul-
ture, in this context peaked axes, should be viewed 
as ambiguous in nature. Thus, it should hold both 
practical and symbolical properties simultaneously. 
We discuss the term historicity, making an archae-
ological contribution to the study of long term 
processes, as well as conveying a retrospect of cul-
tural reproduction. This we achieve by discussing 
peaked axes as a type in a long term perspective. 
Peaked axes are found in different, materially vis-
ible and geographically separated traditions that 
were reproduced through cultural transition over 
time, i.e. Mesolithic – Neolithic. This can be seen 
as contributing to a cultural theory on the “long 
history”, and the question of how people “remem-
ber” and the importance of replicas and re-use.

Using Rune Hermansson’s chronology for peak-
ed axes, supplemented with results from later ex-
cavations, different statistical variables have been 
studied. Among others, we have used the type 
of cutting edge as a way of discerning different 
groups in time and place. This has resulted in the 
establishment of an eastern type, with a straight 
symmetrical edge and a western type, with a so-
called Lihult edge. These two types, we believe, 
correspond well with the extension of other types 
of rock axes; polished green stone chisels/axes and 
Lihult axes. Polished green stone axes correspond 
spatially with the eastern type of edge, while 
Lihult axes are found in the same area as peaked 
axes with Lihult edges. In conjunction with this 
investigation we also discuss the possible occur-
rence of stable separate social territories.

We have also chosen to discuss the role of peak-
ed axes in the neolithisation process. It seems as if 
peaked axes disappeared from coastal settlements 
during the opening phase of the Early Neolithic. 
Instead, they started to occur at inland settle-
ments. Later, on pitted-ware settlements, they re-
surfaced. We interpret this as a shift in the role of 
peaked axes, from a generally practical object to an 
artefact of evermore ritual importance. Our argu-
ment for this is that peaked axes become more and 
more standardised in appearance. This article has 
been written in conjunction with our other arti-
cle in this volume, and in part it covers the same 
overall topic. 

Summary

The peaked axe. A super-regional type with a long history
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Spån och tidigt jordbruk 
i Mellansverige

Helena Knutsson, Societas Archaeologica Upsaliensis

goriseringen av framförallt framställningsmeto-
derna har skett med hjälp av experiment (Callahan 
1995,Tixier 1967, 1984 Pelegrin 2006, Migal 2006, 
Sørensen 2006, Madsen och Petersen (i Knutsson 
1995) m fl). Bruket av dem har studerats genom 
experimentell ”trasologisk” (slitspårs)metod (Juel 
Jensen 1993, Knutsson 1995, 2000). Depositio-
nerna har analyserats via sedvanliga arkeologiska 
dokumentationer och sammanställningar och har 
kunnat separeras i depåfynd, gravfynd och boplats/
tillverkningsplatsfynd. Också spridningen av spån 
och andra redskap i geografiskt/geologiskt definie-
rade typer av råmaterial har undersökts (Knutsson 
H. 1995; Knutsson K. 1995; Vencl 1967; Mayer 
1988; Stafford 1999; Salomonsson 1970; Nielsen 
1984; Ebbesen 1982; Balcer 1980; Groenenborn 
1994; Geslin m fl 1980; Lichardus 1980; Weisger-
ber m fl 1980; Malmer 1962, 1975).

Spånen har klassificerats på grundval av sitt ut-
seende vilket skiljde dem från oftast obearbetade 
avslag och kärnor. Ordet spånor användes redan 
av Müller 1888 i hans artikel Ægredskaber fra den 
ældre Stenalderen. I Sverige föreslog Lidén (1938) 
att tunna stenavslag vilkas är längd är minst 2x 
bredden skall kallas spån. Ryggspån, d v s spån 
vilkas ryggåsar tillverkats genom omväxlande 
tväravslag från plattform till bas eller motstående 
pattform på råämnet, fanns som särskild kategori, 
liksom olika redskap tillverkade av spån. Därmed 
skapades en definition som brukas än idag. Mal-
mer (1962:530ff) tillade ett kriterium till denna 
definition och delade upp spånen i A- och B-spån, 

å boplatsen Bålmyren, en av de platser som 
grävdes längs den nya E4-sträckningen, på-
träffades föremål tillverkade av flinta. Det 

är som bekant ett importerat material, dess när-
maste källor hittar vi på ca 700 km avstånd. Två av 
dessa föremål definierades som spån eller spånlika 
avslag och föranledde en diskussion och utredning 
som utvecklas och återges i denna artikel.

I några tidigare arbeten (Knutsson 1995, 1999, 
2001, 2007) har jag undersökt och beskrivit spån-
produktion och spånkonsumtion under neoliti-
kum och funnit att de sannolikt ingått i och sym-
boliskt återspeglat delar av jordbruksteknologin 
i samband med begravningsritualer. Spånens re-
lativt vanliga förekomst i gravarna visade att de 
spelat en viktig roll i dessa ritualer. Frågan som 
ställs i denna utredning är om liknande bruk av 
särskilda tillverkningsmetoder och andra särdrag, 
kan bindas samman med jordbrukets införande 
i Norden. Genom bland annat Perssons (1999)
Hallgrens (1996) och Sundströms (2003) arbeten 
har vi belagt en snabb spridning av trattbägar-
kulturen i Skandinavien, liknande spridningen av 
jordbruket i den kontinentala delen av Europa via 
linjebandkulturen. Diskussionerna i dessa arbeten 
är grundade på keramik-, yx- och ekofaktstudier. 
Men man har observerat också förekomsten och 
spridningen av flintartefakter och flintavfall, bland 
dem just enstaka välgjorda spån. 

Eftersom spån tillverkats under många perioder 
av stenåldern har olika metoder utarbetats för att 
separera dem kronologiskt och geografiskt. Kate-
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beroende på deras längd och antal av ryggåsar. 
Han är den som undersökt åtminstone de mellan-
neolitiska spånen grundligast i Sverige, med tydlig 
avsikt att försöka förstå och kronologiskt indela 
gravskicket under mellanneolitikum B. Efter Mal-
mers avhandling 1962 och den kompletterande 
volymen från 1975 har analyser av spåteknologin 
gjorts av Kjel Knutsson och mig. I övrigt har före-
trädesvis Malmers sorteringsanvisningar använts, 
framförallt i fältundersökningar.

Genom att lägga ihop spånen med rester från 
deras tillverkning (där sådana förekommer) kan 
man särskilja flera olika sätt att producera spån 
och dessa tycks till en viss del kronologiskt separe-
rade. Så har man upptäckt olika metoder för pro-
duktion av spån under paleolitisk och mesolitisk 
tid (t ex Sørensen 2006). Man har även kunnat 
definiera specialist- eller mera vardaglig spånpro-
duktion under olika faser av neolitikum i gamla 
världen (Otte m fl 1992; Knutsson H. 1995; Pe-
legrin 2006). Man kan också följa spridningen av 
olika traditioner över den europeiska kontinenten 
via utbyte eller förflyttning av verkstäder (Perlès 
1992, Pelegrin 2006, Wąs 2006, Migal 2006).

Spånen har, enligt ett flertal funktionsanalyser, 
använts till många olika göromål (Juel Jensen 1993, 
Knutsson H. 1995). Denna den praktiska funktio-
nen har fastställts genom analyser av mikrosko-
piskt slitage på stenredskapens eggar. Jämförelser 
har gjorts av spån funna i boplatsmaterial och från 
gravar, både från äldre och yngre stenålder. Juel 
Jensen har inriktat sig på att undersöka spån och 
spånredskap avseende olika typers funktion. Hen-
nes tidiga resultat visade att många olika typer av 
nötning förekom på till synes omodifierade spån 
och att fördelningen av skador skiljde sig mellan 
spån från gravar och spån från boplatser (Juel Jen-
sen 1986). Under 1990-talet har hon arbetat med 
att särskilja olika typer av redskap för skörd av 
växter, däri ingår modifierade och omodifierade 
spån (Juel Jensen 1993). Mina undersökningar in-
riktade sig på att jämföra skador på spån i gravar 
från äldre och yngre stenålder. Jag kunde då visa 
att gravspånen från olika tider skiljde sig avseende 
slitspår, då mellanneolitiska (MNB) gravspån upp-
visade en osedvanlig regelbundenhet i funktioner. 
Dessa tycktes förhålla sig till gravarnas placering i 

relation till närmaste flintförekomster, så att oan-
vända spån lades i gravar nära flintförekomsterna 
och spån nyttjade som sädesskäror långt från rå-
materialkällor (Knutsson, H. 1995).

Undersökningar av spåndepositioner har visat 
att dessa i flera förhistoriska sammanhang be-
handlats som speciellt utvalda föremål, i andra 
varit massproducerade ämnen för andra typer av 
redskap eller objekt. Det tycks finnas viss relation 
mellan speciella depositioner som depåfynd eller 
gravgåvor och spånens längd och övrig tillverk-
ningskvalitet. I synnerhet de så kallade depåfyn-
den av spångrupper och spånpaket består ofta av 
tillverkningsmässigt sammanhållna, långa hög-
kvalitativa spån, ofta lika till mått och utseende. 
Men sådana spångrupper kan även förekomma i 
gravar (Malmer 1962, 1969, 1975; Ebbesen 1982; 
Mayer 1993; Karsten 1994; Vencl 1967; Salo-
monsson 1970; Geslin m fl 1980; Slotta & Wei-
ner 1980; Mayer 1988; Knutsson H. 1995, 2000). 
Det som styrt tillkomsten av denna artikel är 
att det nu flera gånger hittats enstaka välgjorda 
flintspån i för övrigt mycket flintfattiga material 
i mellansvenska boplatser från tidigneolitisk tid, 
bland annat i Bålmyren. Några av dessa har un-
dersökts för slitspår och det har kunnat konsta-
teras att dessa var obetydliga, vilket är märkligt 
med tanke på att de måste ha varit perfekta och 
skarpa som knivar eller exempelvis sågar. Om jag 
skall följa det resonemang jag utvecklat 1995 så 
skulle den obetydliga användningen ha syftat till 
att inte förstöra ett redskap som haft även (eller 
främst) andra värden eller betydelser i det dåtida 
samhället. För dessa spån saknas också tillverk-
ningsmässiga sammanhang. Detta kommer att 
kommenteras i slutet av uppsatsen. 

Den huvudsakliga uppgiften här är att under-
söka hur tidigneolitiska spån producerats och hur 
sedan dessa produkter spridits i Sverige och i syn-
nerhet till Mellansverige. Detta skall kort sättas 
i sociala och möjligen ekonomiska sammanhang 
genom en jämförande analys av spån och produk-
tion av slagen sten på andra platser i Europa och 
Främre Asien. Men först måste jag förtydliga ex-
perimentellt stenteknologiskt arbete och på vilket 
sätt detta bidrar till förståelsen för typen spån. 
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Figur 1. Termer använda i analysen och artikeln.  

Figure 1. The descriptive parameters of the analysis are pointed out on an average blade
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Spån skiljer sig från andra stenföremål genom 
ett definierat längd-breddförhållande och genom 
speciellt definierat utseende av motsidorna (el-
ler ryggsidorna som de också kallas). Experiment 
med spånproduktion och användning startade ti-
digt, och är t ex omskriven i Kleins bok om egna 
experiment (1920:103). Malmer nämner moderna 
laboratorieexperiment (1962:353) dock utan att 
specifikt hänvisa till något. Moderna arkeologer 
och hantverkare har, under den senaste 40-års-
perioden, genom systematisk kopiering och ex-
periment försökt att rekonstruera olika typer av 
spånslagningsprocesser och strategier. Jag använ-
der resultaten från några av dessa försök som bas i 
mina resonemang. 

Spånslagningens principer är i grunden enk-
la. Avsikten är att från en ämnessten avlossa ett 
stycke med två så långa och raka och parallella eg-
gar som möjligt. Spånen kan användas antingen 
som de är som knivar eller sågar, eller modifieras 

genom retuscher och avslag till spetsar, skrapor 
eller andra verktyg. De kan sedan skaftas på oli-
ka sätt eller användas handhållna. Arkeologiska 
fynd, såväl som historiska föremål, visar att man 
också kunde välja att använda mycket små spån 
(mikrospån) eller uppstyckade normalstora spån 
till sammansatta eggar, till olika typer av spet-
sar i vapen eller till flintlås på bössor. En annan 
vanlig typ av kompositredskap med flinteggar är 
så kallade tröskslädar, som använts framför allt 
i Medelhavsområdet (t ex Anderson & Chabot 
2001). Produktionsmetoder varierar beroende 
på vilken av dessa användningar som avses. Vissa 
funktioner kräver raka spån, andra kraftiga, åter 
andra extremt vassa spån. 

Men både de forntida och de nutida stensme-
derna har dessutom följt en annan avsikt med 
produktionen, nämligen att undersöka vad deras 
teknik, tradition, förmåga och materialets egen-
skaper förmår. Resultaten av sådana försök är t ex 
mycket långa spån (upp till 45 cm) eller serier av 
exakt likadana regelbundna spån. De moderna ex-
perimenten visar att sådan produktion kräver lång 
träning och stor skicklighet både i urval av materi-
al och i användning av framställningstekniker (se 
t ex Pelegrin 2006; Sørensen 2006). 
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Analysmetoderna för slagen flinta grundade i ex-
periment och jämförelser med originalmaterial 
har visat att de grundläggande enkla teknikerna 
kunnat kombineras i ett antal metoder och metod-
paket som vi kan kalla traditioner. Dessa metod-
paket är resultat av kulturella val och traditions-
överföringar mellan generationer av flintsmeder, 
mellan olika regioner eller till och med verkstä-
der. Ett systematiskt studium av spår från dessa 
teknikkombinationer ger oss möjlighet att föreslå 

möjliga vägar för idépaket med förändringar, eller 
också brott i ett speciellt områdes tekniska tradi-
tioner. Dessa kan tillsammans med andra observe-
rade företeelser forma starka argument för resone-
mang kring t ex sociala och politiska strategier. 

I denna artikel följer jag Jacques Pelegrins 
(2006) klassifikationer och rekommendationer 
som han i sin tur bygger på egna och Jacques Tixi-
ers experiment från 1960-talet. De bygger på en 
praktisk tillämpning av hermeneutiska kunskaps-

Figur 2. Sammanställd från Pelegrin 2006; Callahan 1995; Knutsson H. 1995; Sørensen 2006. Olika typer av 
stigmata är här presenterade i relation till avslagningstekniker. Observera att dessa är resultat av tekniska processer, 
normalt finns inte rena tekniker utan kombinatioer av dessa med varandra eller med andra typer av behandling av 
spånen och spånkärnorna. För sådana kombinationer använder vi termen produktionsmetoder.

Figure 2. Compiled from Pelegrin 2006; Callahan 1995; Knutsson 1995; Sørensen 2006. In the table different so-
called stigmata are listed in relation to different techniques of detachment. Note that these are techniques and only in 
combination with other traits affected by choices they can form a base for classifications of production methods. 

Del av spån Direkt mjukt 
slag

Direkt hårt 
slag

Indirekt slag
Hornpuns

Indirekt slag
Kopparpuns

Tryckteknik

Slagplattform Stor plan Stor till mycket
liten plan

Plan, konvex
Facetterad
Oval smal

Liten Plan eller konkav, 
hornspets=stor
Kopparspets=liten
Facetterad, mycket 
liten

Plattforms-
vinkel

70-90º 70-90º 70-95º 80-90º Nära 90º

Slitspår på
slagplattform

Ofta ringspricka Ingen Sällsynt  
slagspricka

Ringspricka  
= 3 mm

Kopparspets:  
ringspricka

Läpp på  
avslagskant

- Ja Ja, avslagning 
startar bakom 
konkaktpunkt

- Ja

Avspaltningssidan
proximalt

Stor slagbula
Typisk fraktur:  
split cone

Liten slagbula ofta 
slagvågor
Tunt spån

Diffus lång  
slagbula
Slagärr vanligt

Diffus lång  
slagbula
Slagärr vanligt

Hög och kort smal 
slagbula, Slagärr 
relativt ovanligt 

Avspaltningssidan
medialt

Tjock, rak - Stora kraftiga 
slagvågor

Stora kraftiga 
slagvågor

Tunn regelbunden 
Inåtböjd i mitten

Avspaltningssidan
distalt

Tjock, rak Ofta avbruten, eller 
med överskuren el-
ler bred utgången

Böjd, avbruten 
eller med tung-
fraktur 

Böjd Tunn regelbunden

Maximal längd 16 cm 10 cm 15 cm 15 cm 43 cm

Motsidan Tydliga oregel-
bundna negativ från 
tidigare avslag

Oregelbundna
synliga negativ från 
tidigare avslag 

Regelbundna
synliga negativ 
från tidigare 
avslag, prismatiska

Regelbundna
synliga negativ från 
tidigare avslag, 
prismatiska

Regelbundna
synliga negativ från 
tidigare avslag, 
prismatiska

Spånets profil Tjockt Tjock till tunn Böjd lång eller 
kortare och rak, 
tunn

Böjd lång eller 
kortare och rak, 
tunn

Long rak åtminstone 
är avsikten detta

Spånbredd Oregelbundet bred Oregelbunden bred 
i distal ände

Regelbunden Regelbunden Regelbunden
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spiralen, genom observationer i originalmateria-
len, experimentell produktion, jämförelser mellan 
originalen och experimentresultaten och efterföl-
jande definitioner av egenskaper som följer med 
användandet av de tillämpade teknikerna och tek-
nikpaketen. Lång tids observationer och experi-
mentellt arbete med flintslagning har gett resultat 
i form av många olika detaljer som kan observe-
ras på varje spån, såväl på den avslagna sidan som 
på dess rygg och den plats där slaget har träffat 
stenen. Pelegrin och Tixier skiljer produktionen 
i tekniker och metoder, där metoden definieras 
som systematiserad avsiktlig produktionsprocess 
(Tixier 1967; Pelegrin 2006:37f). Metoden består 
då av ett antal tekniker som kan används bredvid 
varandra eller i en följd efter varandra. Tekniker 
för spånproduktion kan delas upp i a. kraften vid 
tillslagning, b. typ av verktyg använda för ända-
målet och c. kroppsposition och gester använda 
av stensmeden vid tillslagningen. Gränsen för vad 
man kan förstå av stenredskapets utseende ges av 
det man lärt sig i den experimentella situationen. 
Pelegrin har kallat de observerbara egenskaperna 
för morfologiska karakteristika och tekniska stig-
mata. Morfologin utgörs av spånets form och 
mått, profilens böjning, plattformens utseende 
och preparering. Stigman är förändringar som 
uppstår på olika delar av spånet i slagögonblicket, 
som symmetrin och storleken på plattformsresten, 
slagärr, sprickor, fissurer, läpp på plattformens av-
spaltningskant, slagbulor och slagvågor. 

De tekniker för spåntillverkning som hittills 
känts igen i originalmaterialen är tillslagning an-
tingen genom direkt slag (direct percussion) med 
hård eller mjuk slagsten, eller horn/benhammare, 
eller indirekt slag (indirect percussion) med mel-
lanstockar av horn eller med kopparspetsar. Vid 
tillslagning kunde man välja mellan att hålla kär-
nan (det bearbetade stycket) i handen eller knäna, 
eller ställa dem på ett städ. Man använde också 
tryckteknik (pressure) med olika typer av verktyg 
och olika låsanordningar för stabilisering av kär-
norna under avspjälkandet av spånen. Det är möj-
ligt att separera spånen i olika kategorier genom 
observationer av spår som avsetts eller uppstått 
vid tillverkningen genom att materialet reagerat 
på det sätt spånslagningen skett och/eller mäng-

den på den kraft som nyttjats samt på inneboende 
egenskapen som hårdhet, klyvbarhet, seghet och 
densitet. De återfinns på plattformsresten, på 
mot- och avspaltningssidan och uttrycks i spånens 
form i profil och i dess avslut. Normalt finns det 
vissa överlappningar mellan morfologier och stig-
mata från olika tekniker. Det är till och med så att 
Pelegrin menar att korta spån ibland är svåra att 
koppla ihop med framställningsteknikerna.

Avläsning av stigmata visar, som redan sagts, 
att tillverkningsmetoderna omfattar flera tekniker 
eller blandningar av dessa, där traditionsbundna, 
inlärningsbundna eller tillfälliga beslut är av be-
tydelse. Vi vill vanligen undersöka vilka metoder 
som använts och därmed vilka kulturella eller es-
tetiska val som gjorts. Då blir systematisering av 
morfologin och stigman och undersökning av de-
ras upprepning inom samma material, en väg att 
nå framtill detta. Teknikspåren måste då relateras 
också till råmaterialegenskaperna. All kunskap 
som bas för bedömning av metoder och kulturella 
val är på så sätt helt beroende av experiment med 
tekniker och råmaterialanvändning. I tabellen fi-
gur 2 presenteras en sammanställning av egenska-
per som skiljer spån av flinta slagna med de 5 olika 
teknikerna beskrivna ovan. Tabellen skall ses som 
en sammanfattning av observationer gjorda i flera 
olika studier. Dessa är utgångspunkter för vidare 
estetiskt och kulturellt formade val av arbetsmeto-
derna för tillverkningar inom en viss tradition. 

Teknikerna representerar alltså grundläggande 
sätt att överföra kraften till och bearbeta stenen. 
Som redan nämnts kan olika tekniker att framstäl-
la spån kombineras och detaljer i dem kan anpas-
sas till de använda materialen, men framförallt till 
sätt som utvecklas och överförs genom inlärning 
mellan generationer av flintsmeder. Det kan om-
fatta preparering av den sten från vilken spånen 
skall tillverkas, förberedelse av själva tillslagnings-
platsen, val av tillslagningspunkten, mm. De här 
kombinationerna utgör alltså olika arbetsmetoder. 
Systematisk upprepning av tekniker och metoder 
kan definieras som kulturella val, som ofta, men inte 
alltid baserar sig på traditioner i inlärning, lokala, 
regionala, eller till och med kontinentala. Man har 
systematiskt börjat undersöka detaljer i tillverk-
ningar av spån och gruppera dem i kronologiskt och 
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geografiskt avgränsade traditioner. Några exempel 
på sådana studier presenteras i figur 3. Den första 
delen av tabellen summerar tre mesolitiska och två 
mellanneolitiska tillverkningsmetoder i Norden. De 
skall tjäna som utgångspunkt för studiet av de spån 
som hittas i tidigneolitiska sammanhang. Mycket 
långa spån, som hittas i Västeuropa och Västasien, 
har studerats i ett flertal undersökningar. De kan ha 
utgjort modeller för eller varit de mest sofistikerade 
produkterna från ett hantverk som spred sig genom 
Europa med start i tidigneolitikum. De kan alltså 
ha betydelse för undersökningen av hur spånen till-
verkades under neolitikum även i Norden. Bakom 
detta påstående ligger givetvis ett antagande om 
att spånen och deras tillverkning utgjort en aspekt 
av neolitiseringen. Tabellen skall i första hand ses 
som början till ett systematiskt uppbyggande av 
kunskap om spånproduktion på kontinental nivå. 
Några kommentarer till de i tabellen sammanfat-
tade studierna måste göras.

Mikkel Sørensen har undersökt variationen i 
några produktionsmetoder från nordiskt mesoli-
tikum. Han har kunnat definiera fyra olika set av 
strategier som ursprungligen tycktes utgöra en ho-
mogen tradition för spånframställning. Han har 
kunnat påvisa att det under mesolitikum i Norden 
existerat minst fyra olika traditioner, som med ti-
den bytt av varandra (Sørensen 2006). I figur 3 pre-
senteras Maglemose- och Kongemosetraditionen.

Wąs (2006) jämförelse av två senmesolitiska 
produktionsplatser tyder på tillverkning av mik-
roliter baserade på spån vars tillverkning tillhörde 
”allmänbildningen” under denna period. De två 
undersökta platserna ligger ca 250 km från varan-
dra, den ena, Tomaszow, direkt vid råmaterialkäl-
lan. Spånen och mikroliterna på den andra platsen, 
Dęby 29 är gjorda med exakt samma metod som i 
Tomaszow, med det undantaget att kärnorna sak-
nas i materialet. Wąs föreslår att de fraktats till 
andra platser för vidare bruk, vilket normalt sker i 
jägar-samlarsamhällen (Knutsson 2001). 

Migals (2006) undersökning av tidigneolitisk 
(4580-3970 f Kr) spånproduktion i samma region 
är koncentrerad på tillverkning av långa spån. Hans 
resultat tyder på att spånen tillverkades av specia-
liserade flintsmedsgrupper i en närmast industriell 
produktionsform, med extraktionsplatser direkt 

vid råmaterialgruvorna (Świeciechów i Kielce-re-
gionen). Färdiga produkter var sedan distribuerade 
till platser på upp till 100-150 km avstånd från till-
verkningsplatserna. De bevarade kärnorna är an-
vända bara så länge tillräckligt långa spån kunnat 
produceras, sedan har de kasserats. Migal föreslår 
att denna för tidiga kassering berodde på att man 
använt sig av speciella fastlåsningar av kärnorna 
och tryckteknik, och att anordningarna för fast-
sättningen fungerade bara för viss storlek av kär-
nor. Jag är lite tveksam till denna förklaring, men 
den kan tjäna som exempel på hur experimentell 
arkeologi kan närma sig det förhistoriska materia-
let och skapa nya plattformar för förståelse. Mig-
als undersökning visar också att formen på de an-
vända råämnena och på de kvarlämnade kärnorna, 
ändrar sig under neolitikums lopp. Man fortsätter 
att tillverka spån av 20-30 cm längd, behovet av 
de långa spånen och kunskapen om tillverkningen 
alltså finns kvar. Men man övergår från runda till 
triangulära råämnen under trattbägarkulturen. 
Det är förslagsvis ett resultat av omstrukturering 
av delar av produktionen. Dessutom hittar man en 
del av de uttjänta kärnorna omarbetade till yxor. 
Det uppstår alltså en annan ekonomi kring till-
verkningen av dessa långa spån i området, möjli-
gen relaterad till yxtillverkning. 

Pelegrins (2006) analyser är så genomarbetade 
och välbeskrivna att de kunnat sammanfattas i fi-
gur 3. Han har under lång tid studerat framförallt 
den tekniskt svåra produktionen av mycket långa 
spån. Hans detaljerade analyser visar att man kan 
tala om specialistverkstäder på flera ställen i Väst-
europa och i Västasien under perioder med början i 
tidigneolitikum och framtill bronsålder. Eftersom 
hans undersökningar har haft som mål att särskilja 
användandet av vissa specifika tekniker på de en-
skilda produkterna, presenteras hans arkeologiska 
tolkningar mest som spin-off effekter. Icke desto 
mindre kan det vara intressant att presentera hans 
tentativa slutsatser. Pelegrin daterar t ex den ti-
digaste europeiska användningen av hävstångs-
baserad tryckteknik till grekiskt tidigneolitikum 
(6000-talet f Kr). Nästa nedslag av denna teknik 
är att spåra först under 4000-talet i Bulgarien, re-
dan då med användning av kopparspetsar i tryck-
stockarna. Denna typ av tryckteknik kan i Västa-
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Figur 3. Några produktionsmetoder för spån som analyserats fram genom experiment och jämförelser med original-
material. Efter Pelegrin 2006; Callahan 1995; Knutsson 1995; Sørensen 2006. 

Figure 3. Production methods as defined by some or all of the criteria listed in this table. After Pelegrin 2006; Cal-
lahan 1995; Knutsson 1995; Sørensen 2006.

sien dateras något tidigare (8000-talet) och ända 
till bronsåldern i regionen. Den västeuropeiska 
storspånproduktionen undersöktes utifrån fynd 
från senneolitikum och bronsålder i Sardinien, 
Frankrike och Portugal. Pelegrin argumenterar för 
en besläktad produktion i sydöstra Frankrike och 
Sardinien, medan han ser två tydligt skilda tradi-
tioner på den iberiska halvön. En intressant slut-
sats är att produkter från de två skilda portugisiska 
traditionerna slutligen kunde deponeras i samma 
kontext. Den nordfranska storskaliga spånpro-
duktionen i området kring Grand-Pressigny tycks 
stå metodmässigt ”ensam” i relation till de övriga 

västeuropeiska traditionerna och har också egna 
distributionsområden, som sällan överlappar med 
de södra producenternas (Pelegrin 2006: 66ff).

De fyra redovisade arbetena kan tjäna som exem-
pel på hur genomarbetade experimentellt baserade 
arbeten om spånproduktion har kunnat användas 
i arkeologiska tolkningar, men även på hur specia-
liserad spånproduktion och stora distributionsnät-
verk fungerat i hela detta område under den ak-
tuella tiden. Jag skall i fortsättningen försöka att 
använda de metodiska landvinningarna för att leta 
spår av tidigneolitisk spånproduktion i Skandina-
vien och hela deras samhälleliga sammanhang. 

Produk-
tionsmetod

Maglemose 
plattform

Kongemose 
plattform

EN-MN1cy-
lindrisk

MN platt-
form

EN platt-
form

Syriska 
Långa spån 
Bronsåldern

Franska och 
Sardiska 
långa spån 
SN och tidig 
bronsålder

Kraft typ/
teknik

Direkt  
hård – mjuk

Tryckteknik Indirekt Indirekt Indirekt Tryck- eller 
Indirekt

Tryckteknik

Typisk  
kärn- platt-
form

Enpoliga, 
ensidiga eller 
tvåpoliga en-
sidiga, plana 
70º plfkant

Enpo-
liga runda 
regelbundna 
plana 80-90º 
plfkant

Tvåsidiga fa-
cetterade 80-
90º plfkant

Ensidiga fa-
cetterade 80-
90º plfkant

Enpoliga, 
ensidiga eller 
tvåpoliga 
ensidiga, fa-
cetterade

Enpoliga 
runda facet-
terade 94º 
plfkant

Enpoliga 
ensidiga fa-
cetterade

Normal  
kärnbasform

Halvkonisk Konisk Cylindrisk 
Plattformar i 
båda ändar

Konisk - pä-
ronformad

Konisk – halv-
cylindrisk

Skivformad 
-konisk

Halvkonisk 
bifacialt 
bearbetad

Normal spån-
storlek 

5-10 cm 6-12 cm 5-10 cm 6-12 cm 5-10 cm 15-20 cm 25-38 cm

Preparering Prep slipning 
av kärnfront

Prep slipning 
av kärnfront

Facettering Prep in 
mot den 
facetterade 
plattformen

Prep av 
kärnfront 
facetterad 
plattform

Prep av 
kärnfront 
facetterad 
plattform

Prep av 
kärnfront 
facetterad 
plattform

Plattformen 
på spånen

Stor ofta med 
slagkon

Mycket liten 
asymmetrisk

Liten –stor 
asymmetrisk

Asymmetrisk Asymmetrisk Asymmetrisk 
stor

Asymmetrisk 
stor

Placering av 
verktyg på 
plattformen

Slagvinkel 
70-90º

Slagvinkel 
70º

Slagvinkel 
70-90º

Slagvinkel 
70-90º

Slagvinkel 
70-90º 

Topp av 
facettås 
Slagvinkel 
65-80º 

Topp av 
facettås 
Slagvinkel 
80-85º 

Typ av  
slagverktyg

Hård sten-
hammare

Hård-mjuk 
sten-ham-
mare

Puns, lämnar 
mycket liten 
eller ingen 
slagbula

Puns eller 
mjuk sten-
hammare

Puns eller 
mjuk sten-
hammare

Puns med 
kopparspets/ 
Tryckstock av 
hävstångstyp

Puns

Typ av fast-
sättning av 
kärnan

- - - - - I trädstam 
fastsatt?

Trästäd 
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Tidigneolitiska samman
hang med spån i Skandina
vien (4300 – 3500 f Kr)

Tidigneolitiska fyndplatser i Sydskandinavien 
hittas ofta inom grupper av boplatser från skilda 
perioder, ofta från mellanneolitikum och senneo-
litikum. De material på dessa platser som är 14Cda-
terade till tidigneolitikum återfinns i större eller 
mindre grupper av gropar. Groparna är ofta pack-
ade med avfall som flinta, keramikskärvor och ben. 
Flintan i groparna består av ganska grova typer av 
avfall, ofta bränt, hela eller förstörda redskap, även 
dessa brända. Delar av produktionsavfall som kan 
tillskrivas speciella typer av redskap finns också, 
som t ex kärnor eller bifaciala avslag. Bland fynden 
återfinns också en del spån och spånlika avslag. 
Spån har också hittats i eller under rester av gravar 
(t ex Salomonsson 1970; Nielsen 1984; Eriksson 
m fl 2000; Gidlöf m fl 2006). 

De enda fördjupade analyserna av den tidigneo-
litiska stenteknologin och stenverktygens funk-
tion är mig veterligt arbeten av Michael Stafford 
och Helle Juel Jensen. Flintmaterial från boplatser 
kring Åmosen (Själland) och i Norsminde (Jylland) 
i Danmark har undersökts av Michael Stafford 
(1999) med avsikten att definiera skillnader mel-
lan mesolitisk och neolitisk flintteknologi. Hans 
viktigaste slutsats, av relevans för detta arbete, är 
att spånproduktionen inte uppvisar några tydiga 
skillnader mellan dessa perioder. Hans tolkning 
är att spånen tillverkats i en obruten teknologisk 
tradition Han nämner dock att spånproduktionen 
minskar under neolitikum, vilket tolkas som mins-
kat intresse för spån som produkter. En för mitt 
resonemang intressant iakttagelse är att spånen 
saknar teknologiska kontexter, d v s inga kärnor, 
eller annat avfall har kunnat bindas till deras pro-
duktion. Stafford analyserar materialen med hjälp 
av de enklare tekniska kriteria som presenteras i 
min tabell 1. Resonemang kring hela metodpaket 
saknas alltså (Stafford 1999:51ff). Ett urval av des-
sa danska tidigneolitiska spån har redan tidigare 
analyserats för slitspår av Juel Jensen (1993) med 

avsikt att finna olika typer av skörderedskap. De 
flesta av dessa utvalda spån och spåndelar verkar ha 
brukats som skördeknivar fastsatta i träskaft. Juel 
Jensen har sett att användningsintensiteten blir 
större under senare delen av trattbägarkulturen. 

Spån funna i Mellansverige, förutom det i Bål-
myren, har i enstaka fall kunnat dateras till TN t ex 
i Frotorp, Närke (t ex Blomqvist m fl 2006) eller 
i Trössla, Södermanland (Hallgren 2004). I dessa 
kontexter är flinta ett sällsynt material och det är 
tydligt att färdiga produkter från andra områden 
importerats till platserna. Den vanligaste kate-
gorin är tunnackiga yxor. De få spån som hittas 
och lösfunna spån av samma sort, måste på grund 
av sin kvalitet och avsaknaden av teknologiska 
kontexter också vara importerade (från platser på 
minst 350 km avstånd). Som redan antytts är även 
de mellansvenska spånen produkter som endast 
kunnat tillverkas av personer med en kunskap som 
krävt en ansenlig mängd inlärning och träning. På 
så sätt uppvisar de svenska spridningsmönstren 
för spån likartade mönster som produktionen och 
distributionen av sådana redskap/produkter i övri-
ga Europa (t ex Perlès 1992; Groenenborn 1994).

En intressant bisak och samtidig komplika-
tion är den troligtvis samtida förekomsten av 
stora välgjorda spån inom ett område strax norr 
om Dalälven, framförallt koncentrat till Dalarna 
(Knutsson m fl 1999). Dessa spån liknar de tidig-
neolitiska sydskandinaviska i form, storlek och 
en del andra egenskaper, men de har tillverkats 
på platser de är funna på och de är gjorda av lo-
kala bergarter, som porfyr, hälleflinta och jaspis. 
De förekommer på platser som inventerats fram 
längs de dalska vattendragen, endast ett fåtal av 
platserna har hittills undersökts genom större 
utgrävningar. Men de insamlade materialen vi-
sar tydligt att de var producerade i området och 
av människor som troligast levde på jakt och in-
samling. Deras produktion verkar inte ha några 
samband med den spåntillverkning i Sydskandi-
navien vars produkter småningom nådde trattbä-
garboplatserna strax söder om Dalarna. 
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Ett försök att rekonstruera 
produktionskategorier  
under TN i Skandinavien

Databas använd i analysen 
Jag har hittills samlat en databas med 1991 spån 
från mesolitikum och neolitikum. Figur 4 visar 
dess fördelning i boplats-, grav-, depå- och lös-
fynd. Jag har samlat på delar av databasen under 
en lång tid och när jag haft möjlighet inlemmat 
jämförande prover från andra regioner än Sverige. 
Analysen förhåller sig framförallt till det svenska 
materialet. De kontinentala samlingarna tjänar 
som exempel, med vilka jag för mig själv belyst de 
slutsatser och tolkningar som presenteras av fors-
kare som undersöker dessa material. 

Databasen innehåller beskrivningar av ett antal 
morfologiska egenskaper och stigman, samman-
lagt 19 variabler har undersökts inklusive storleks-
angivelser och närvaro eller frånvaro av 26 variab-
ler inom stigmakategorierna (se sammanfattning 
i fig. 5). I denna analys har spånpopulationerna 
jämförts i ett antal diagram som i sin tur bygger 
på tvådimensionella korstabeller. Jag utgår från en 
tidigare undersökning (som innehöll en del av det 
studerade materialet) där jag försökte polarisera 
två kronologiskt tydligt avgränsade populationer 
under mellanneolitikum (Knutsson H. 1995). Syf-
tet här är att undersöka övergången mellan meso-
litikum och tidigneolitikum och jag har satt andra 
frågor i fokus. Förutsättningarna för både analys 
och förståelse av spånslagningstekniker har också 
förändrats sedan min tidigare studie (1995), och 
det återspeglas i materialanalysen. 

Grundläggande frågeställningar i databasstu-
dien är samlade i sex nedanstående punkter. De 
bildar utgångspunkten för en undersökning av 
vilken denna artikel är en del. Frågorna kommer 
följaktligen att bara delvis belysas här. 

 
• Finns det skillnader och i så fall vilka mellan 

populationer av oliktidiga spån?
• Vad reflekterar dessa skillnader i form av tek-

niker och tekniska (kulturella) val vid fram-
ställningen?

• Kan i så fall skillnaderna i bruk av tekniker 
och kulturella val vara resultat av införandet 
av nya metoder eller enbart nya produkter. 

• Kan samma population av spån innehålla re-
sultat av olika tekniska (och kulturella) val?

• Finns det skillnader i bruk av tekniker mellan 
olika men samtidiga kontexter?

• Vad återspeglar dessa kontextuella skillnader i 
form av teknik- och metodval? 

• Diskussion av analysresultaten och dess tolk-
ning.

Ett första test med hjälp av korrespondensana-
lys, där alla egenskaper togs med visade att den 
starkaste korrespondensfaktorn var slagbulornas 
form och därefter de stigman som normalt an-
ses tydligast separera hård och mjuk slagteknik, 
som förekomst av läpp, slagsprickor och multipla 
frakturer. Dessa faktorer separerade hela spång-
ruppen i två populationer. Vi hade inte tillräck-
ligt med tid för att utreda dessa förhållanden 
vidare. Slagbulans form har enligt experimenten 
viss relation till bruk av teknik, men den var som 
faktor alltför mycket dominerade i plottningarna 
på bekostnad av egenskaper som i experimen-
ten visade tydligare samband med metodvalen 
och även teknikerna. Det skapade snarare kaos 
än ordning i materialet. Jag tackar Kim Darmark 
för hjälp med analysen. Tolkningsproblemen är 
helt mitt ansvar. 

Längdutvecklingsdiagram för de kronologiskt 
avgränsade och funktionsmässigt avgränsade 
grupperna presenteras i figur 7 a-g. I dessa visas att 
databasen innehåller spån med längder över 12 cm 
och att dessa tillkommer först under neolitikum. I 
längdfördelningskurvan i databasen (fig. 6 och 7h) 
syns att en liten del av populationen ligger utanför 
normalfördelningen, med längder över 12 cm. 

Figur 3 visar att det finns en gräns för tillverk-
ning av spån som ligger vid 12 cm längd, de spån 
för vilkas tillverkning speciella tekniker utveck-
lats under neolitikum är ofta i intervallet 15–20 
cm och sedan däröver. Experimenten har också 
visat att tillverkning av spån i intervallet 12–20 
cm är kräver större skicklighet och engagemang. 
Med utgångspunkt från detta har jag grupperat 
spånen i databasen i tre olika längdkategorier 
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Figur 4. De hittills samlade och analyserade spånen 
i spåndatabasen. Dessutom analyserades också ca 550 
kärnor. Karta med fyndplatserna i figur 20. 

Figure 4. Numbers of blades analyzed for this study 
sorted according to chronological and functional classifi-
cations of the sites. C. 550 cores were also studied. A site 
map in figure 20.

korta (<10 cm), längre (10–12 cm) och långa 
(>12 cm). Största delen av spånen i databasen är 
korta, d v s under 10 cm. 

I de mesolitiska materialen är de flesta spånen 
5–9 cm och inget är över 12 cm (fig. 6, 7a och g). 
Bland spånen från tidigneolitikum finns en större 
andel spån över 10 cm och även några över 12 cm. 
De längsta kommer från den danska boplatsen 
Muldbjerg (13,7 cm) och från Dragsholmsgraven 
(15,3 cm). De material som tillhör mellanneoliti-
kum A och innehåller ungefär lika andel spån över 
10 cm men det förekommer även spån över 12 cm. 
I mellanneolitikum B-materialen som utgörs bara 
av gravfynd sjunker antalet korta spån påtagligt. De 
riktigt långa spånen (>12 cm) är få men det längsta 
(från Ljunga i Skönberga sn i Östergötland är 19 cm 
långt. Ännu tydligare förskjutning till större andel 
långa spån finns i lösfyndsamlingen. Av spån över 
12 cm finns hela 50 st, vilket utgör ca 10% av provet. 
De längsta lösfunna spånen kommer från Halland 
(Gällinge sn) och Värmland (Grava/Visnums sn), 
som är 15,4 cm långa och från Skåne (Barsebäck och 
Östra Grevie sn), med längder på 14,7 cm. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en 
viss förskjutning mot tillverkning av längre spån 
under tidigneolitikum. Fördelningskurvan visar 
en antydning till bimodalitet, där just de längsta 
spånen i materialet utgör en avgränsad grupp. Som 
redan nämnts finns de längsta spånen i databasen i 
de neolitiska materialen. Framöver undersöks om 
deras tillverkningsmetoder också kan relateras till 
neolitikum och huruvida samma tecken är möjliga 
att spåra i lösfyndsgruppen av långa spån. Denna 
skillnad berör senmesolitiska och neolitiska bo-
platsmaterial men undersökningen tar tills vidare 
inte hänsyn till den speciella teknologi som redo-
visats bl a från den skånska boplatsen Tågerup da-
terat till Kongemosefasen. 

Tågerupmaterialet verkar unikt såtillvida att 
genomgångar av övriga nordeuropeiska material 
inte visar på samma intensitet i spånslagning (se 
fig. 3 och Sørensen 2006). Tågerupmaterialet vi-
sar metodisk samhörighet med andra Kongemo-
sematerial men skiljer sig av någon anledning från 
de senare mesolitiska materialen, till och med det 
som daterats till Erteböllefasen på själva Tågerup 
(jfr Karsten & Knarrström 2003; 39ff, 139ff). 

Tid Plats Antal  
funna spån

Mesolitikum Skåne Kjesemölla 78

Jonstorp S 48

Mesolitikum Dalarna Oresjön 192-192 35

Orsa 234F 11

Skattungen 199 12

Tidigneolitikum Skåne Värby 19

Skabersjö 29

Hässleberga 11

Almhov 100

Oxie 4

Tidigneolitikum Danmark Sigested 52

Muldbjerg 36

Tidigneolitikum Tjeckien Tesetice-Kyjovice 88

Tidigneolitikum Polen Pribranowek 7

Tidigneolitikum gravar Sverige Danmark 20

MN GRK Skåne Jonstorp RÄ 172

MN GRK Bohuslän Lersten 26

MN GRK Halland Falkenberg 8

MN GRK Gotland Västerbjers 6

MN GRK Södermanland Korsnäs 3

MN TRB gravar Sweden 26

MN gravar Sweden 154

Blandade platser Sweden 473

Lösfynd Sweden 573

Summa boplatsfynd 1257

Summa gravfynd 154

Summa depåfynd 10

Summa 1991
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Figur 5. Sammanställning av former och stigmata eller tillverkingsspår observerade på spånen och använda i tek-
nologianalysen. (Efter Knutsson 1988:43, Knutsson 1995:114ff; Calahann 1995:255ff). Här är spåren och formerna 
sorterade efter flintsmedens medvetna val och sådana som uppstår till följd av råmaterialets inneboende egenskaper 
och dess reaktion på hårdhet, styrka, slag eller tryck. De förhistoriska flintsmedernas och användarnas avsikter kan 
förstås genom dokumentation av hur dessa spår är kombinerade på spånen.

Figure 5. Summary of different forms and stigmata/traces observed on blades and used in analyses of methods of 
their preparation. (After Knutsson 1988:43, Knutsson 1995:114ff; Calahann 1995:255ff). Here I attempt to sort the 
“stigmata” visible on the blades into remains of intentional choices and into inevitable traces depending on the inhe-
rent qualities of the rock and the force used during hits. Different combinations of these factors with the contexts of the 
finds can help to interpret the intentions of the prehistoric producers and users of the blades. 

Former och stigman/spår  
på spånen 

Hård  
stenhammare

Mjuk 
stenhammare

Mellanstock Tryck

Former skapade genom val

Plattformsrest plan x x ?

facetterad ? x x

linjär

konkav x x x x

konvex x x x x

Rygg/motsidan antal åsar

ryggning

krustarester

platformpreparering x x x x

kärnbaspreparering x x

Profil/sidorna spånkurvatur x x x x

Former orsakade av slagen

Plattformsrest symmetrisk x x x x

asymmetrisk x x x

läpp x x

herzisk fraktur/kon x x x x

multipelt avslag x

Avspaltningssida fissurer x x

slagärr x /

stor slagbula x x

liten slagbula x x

ingen slagbula x x

slagvågor

Distal del utgången x x x x

avbruten x x x x

gångjärns-form x x x x

överskuren x x x x
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Däremot består skillnaden genom neolitikum och 
förstärks i de senmellanneolitiska gravarna. Att 
det förekommer så många långa spån i lösfynds-
samlingen beror förmodligen att de lättare upp-
märksammats som speciella fynd av upphittarna. 
Fanns det möjlighet borde de lösfunna spånen an-
vändas som indikatorer på intressanta neolitiska 
lämningar vid framtida undersökningar. Innan 
jag övergår till resten av undersökningen bör det 
också nämnas att urvalet på intet sätt är komplett. 
Det kan vara behäftat med olika typer av svag-
heter som storlekar på de tydligt kronologiskt 
avgränsade materialen, avstånden till råmaterial-
källor och mina och utgrävarnas tolkningar av 
deponeringsformerna. Jag är medveten om dessa 
brister. De slutsatser som dras, kan därför ses som 
provisoriska tills en större mängd data med tydliga 
kontexter har insamlats. Med tillskott av de nya, 
väldokumenterade och väldaterade platserna med 
tidigneolitiska material kan vi i alla fall diskutera 
tendenserna i den period som innehöll materiella 
fröer till ett flertal samhälleliga förändringar. 

För att förstå om de enskilda egenskaperna på 
något mera systematiskt sätt visade skillnader 
mellan den lilla grupp långa spån och den stora 
grupp kortare gjordes ett antal diagram baserade 
i enkla korstabeller, där dessa egenskaper jämför-
des. De presenteras i figurerna 8-13. 

Plattformsresterna behandlas i figur 8. Analay-
sen visar att man under tidigneolitikum går över 
till preparering genom facettering av plattfor-
men. Plattformarna förstoras under mellanneo-

litikum, vilket möjligen kan sättas samman med 
bruk av hornpunsar (Pelegrin 2006:42). Spån-
slagning på sätt som åstadkommer linjära eller 
punktformade plattformar minskar under sam-
ma period. Användning av kärnfrontpreparering 
och slipning verkar bestå under hela den under-
sökta perioden (fig. 9). Likaså är asymmetriska 
plattformsrester vanliga, vilket tyder på litet be-
hov av precision vid tillslagningen.

Spår av kärnformerna på motsidorna visar att 
endast spånen från mellanneolitikum A är slagna 
från tvåpoliga kärnor. Resten av spånen kommer 
från enpoliga kärnor. En ansenlig mängd spån är 
dessutom slagna från andra redskap under tidig-
neolitikum och mellanneolitikum A (framförallt 
från yxor, fig. 10). Men medan de tidigneolitiska 
spånen, liksom spånet från Bålmyren är slagna från 
slipade redskap har spånen från mellanneolitikum 
A rester av bifacial bearbetning på motsidorna. 

De tekniska stigman uppvisar en homogenitet 
som kan tolkas som resultat av antingen mjuka 
hammare eller hornpunsar. Detta syns framfö-
rallt genom den ymniga förekomsten av läppar på 
plattformsresternas avspaltningskant och avsakna-
den av konfrakturer och slagsprickor. Ingen tydlig 
förändring med tid är möjlig att spåra, utom un-
der mellanneolitikum A där större antal spån visar 
tecken på hårdare slagteknik (fig. 11). 

Spånkurvaturen (dess böjning i profil) är resul-
tat av stensmedens avsiktliga val, framförallt bero-
ende på spånets framtida funktion. Men ifråga om 
de kortare spånen är inte kurvaturen en spegling 

Tid Korta spån Långa spån Därav > 12 cm Summa 

Mesolitikum 111 (99,1%) 1 (0,9%) 0 112

Tidigneolitikum 370 (97,4%) 10 (2,6%) 3 380

MN A 52 (94,5%) 3 (5,5%) 2 55

MNB 91 (82%) 20 (18%) 3 111

Spån från boplatser 817 (97,4%) 21 (2,5%) 4 838

Lösfynden 351 (66,2%) 142 (26,8%) 50 493

Figur 6. Sammanställning av andelar av olika spånlängder tidsmässigt och funktionsmässigt uppdelade prover. 
Fördelningen visar att andelen långa spån (>12 cm) är mycket liten i det urval av svenska stenåldersmaterial som finns 
i databasen. Antal spån i beräkningen skiljer sig från den ursprungliga mängden pga att ett antal spån är avbrutna.

Figure 6. Amounts and percentages of blades in chronologically and functionally divided parts of the database. It 
shows the very small amount and percentage of long (>12 cm) blades in the whole sample.
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Figur 7a. Spånlängder mesolitiska spån i databasen.

Figur 7b. Spånlängder, tidigneolitiska spån i databasen.
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Figur 7c. Spånlängder, TRB gravspån i databasen.

Figur 7d. Spånlängder, MNA gropkeramiska spån i databasen.
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Figur 7e. Spånlängder, MNB gravspån i databasen

Figur 7f. Spånlängder, lösfunna spån i databasen.
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Figur 7g. Andelar spån av olika längd i databasen grupperade efter kronologin.

Figur 7h. Antal spån av olika längd. Medellängd 54,1 cm.  

Figure 7. The chronological distribution of blade lengths. The blades in the database: a. in the Mesolithic sites, b. in 
EN TRB contexts, c. in MN TRB grave sites, d. in MNA Pitted Ware Culture sites, e. MNB in grave sites, f. in stray 
find collections and g. in chronological order, h. according to numbers of different lengths. 
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av kärnans form. Genomgången av mina experi-
mentellt tillverkade spånsamlingar visade tydligt 
att flintsmederna kunde välja att göra korta raka 
spån i prepareringssyfte på samma kärna som se-
dan producerar de avsedda långa böjda spånen. De 
flesta och mest böjda spånen i databasen finns i 
provet från mellanneolitikum B, som är resultat av 
ett medvetet urval ur en population spån. De flesta 
spånen är raka till lätt böjda (fig. 12). 

Diagrammet i figur 13 delar upp spånpopulatio-
nen i tekniskt sett avslutade (utgångna), sådana 
som tydligt bröts av under produktionen (gång-
järnsfraktur), brutits av spontant under eller av-
siktligt efter produktionen (avbrutna) eller slagits 
avsiktligt eller av misstag så att en del av kärnba-
sen eller den motstående plattformen följt med 
(överskurna) och slutligen sådana som omformats 
till redskap (oftast genom retuschering). Spån 
från tidigneolitikum och mellanneolitikum B är 
utgångna i större utsträckning än de från andra 
perioder. Däremot finns det en ganska homogen 
grupp avbrutna spån genom hela stenåldern. Bara 
avbrutna spån som hade minst 2/3 av spånkrop-
pen och slagplattformen bevarad är använda i 
detta dia gram. Jag har så försökt att sortera bort 
från provet spåndelar avsedda för tillverkning av 
redskap, eller avfall från en sådan bearbetning. 
Andelen gångjärnsavslutningar är tämligen blyg-
sam i alla grupper, särskilt i det mesolitiska provet. 
Samma gäller för överskärningar. 

Sammanfattningsvis visar diagrammen som 
sorterar hela spånpopulationen att spån från sent 
mesolitikum till mellanneolitikum varit tillverka-
de företrädesvis genom indirekt teknik alternativt 
slag med mjuk hammare. Prepareringen inför sla-
get förändras vid övergången till tidigneolitikum 
och behålls sedan genom mellanneolitikum. De 
tidigneolitiska spånen uppvisar också två andra 
skillnader gentemot de mesolitiska. Spån över 12 
cm börja dyka upp (igen) och de tillverkas bland 
annat av slipade verktyg (som tunnackiga yxor). 
En liten grupp spån från mellanneolitiska megali-
ter i Västergötland som ingår i databasen är gjorda 
i samma tradition. En annan egenhet värd att no-
tera är att de senare spånen från mellanneoliti-
kum B är utplockade delar av spånproduktioner, 
medan de andra spånen verkar ha kommit från lite 

varstans inom produktionen, från primära spån-
slagningar (med krusta, ryggning eller slipad yta) 
till spån längre in i slagprocessen. 

De längre spånen (>10 cm) har bedömts enligt 
samma kriterier, men eftersom de är mycket få, 
har jag valt att redovisa dem i antal i diagram-
men. Fig. 8b visar att de flesta (utom de me-
solitiska) har facetterade asymmetriska platt-
formsrester och är dessutom preparerade ned på 
kärnfronten. Kärnfrontreduktionen finns sedan 
mesolitikum och tyder på en lång kontinuerlig 
tradition. Spåren på motsidorna (fig. 9b) visar 
att enbart två långa spån från tidigneolitikum är 
slagna från andra verktyg. Det är alltså de kor-
tare spånen som dominerar i denna grupp (så-
som även spånet från Bålmyren). Mycket få av 
de långa spånen har spår av ryggning (och eller 
krusta). Möjligen kan detta hänga samman med 
selektiv användning av ryggning, eller förbruk-
ning (bortslängning av spån från den delen av 
produktionen). Liten förekomst av sprickor och 
vanligt uppträdande av läpp på plattformsres-
ten tyder på att de långa spånen tillverkats med 
antingen med mjuka slag möjligen med horn-
hammare eller med punsar med hornspetsar. 
Förekomsten av slagärr har antagits vara resul-
tat av flerfaldiga kontaktpunkter vid slaget och 
därmed ojämn spridning av kraften in i spånet 
(Andrefsky 2005:18ff). Det skulle också kunna 
tyda på att man använt mjukt men stort slag-
verktyg alternativt hornpuns vid tillslagningen. 
Jämförelsen mellan olika tekniska stigmata tyder 
på att slagstrykan och slag/punsverktygen varit 
likadana under hela perioden. Men en mera pre-
cis utvärdering av de enskilda stigmata kan inte 
göras med mindre än att fler experiment görs.

Spånens kurvatur visar att man under olika pe-
rioder valt eller varit intresserad av olika typer av 
spån, antagligen för att de tjänade olika ändamål. 
Flera av de långa spånen är dock böjda. Dessutom 
är deras avslutningar ofta utgångna eller överskur-
na. (fig. 12b och 13b). Det sistnämnda kan vara re-
sultat av flintsmedernas avsikter och tillformning 
av kärnorna, eller också av att spånen deponerades 
på ett skonsamt sätt. Den sammanlagda bedöm-
ningen tyder på att de långa spånen tillverkats av 
enpoliga kärnor med facetterade plattformar.
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Figur 8a. Fördelningen av olika plattformtyper i relation till kronologi. Alla spån.

Figur 8b. Antal olika plattformtyper i relation till kronologi. Långa spån.

Figure 8. Platform types divided into flat, facetted and linear (und dot-formed). The categories convex or concave 
are parts of either flat or facetted platforms, which is normally difficult to say, and because of that we kept them separa-
ted. a. in all blades (percentages) b. in the long blades (numbers).
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Figur 9a. Plattformsymmetri i relation till kronologin. Alla spån.

Figur 9b. Plattformsymmetri i relation till kronologin. Långa spån.

Figure 9. Together with platform morphology traces as symmetry of the platform and different kinds of core front 
preparation were documented. a. in all blades (percentages) b. in the long blades (numbers).
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Figur 10a. Ryggsidornas utseende i relation till kronologin. Alla spån. 

Figur 10b. Ryggsidornas utseende i relation till kronologin. Långa spån.

Figure 10. The dorsal scars of the blades show different traces in different times. Traces from primal working of the 
core are found on pieces from settlements and most common in their Neolithic part. Uni-polar cores are common in 
the CWC material, they are unusual in the PWC but they are used during Mesolithic and Neolithic. a. in all blades 
(percentages) b. in the long blades (numbers).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Beginning of core One platform Two platforms From other tools

Mesolithic
EN
PWC
CWC

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Beginning of core One platform Two platforms From other tools

Mesolithic
EN
PWC
CWC

Nodulutsida Enpolig Tvåpolig Från andra redskap

Mesolitisk

TN

GRK

STK

Mesolitisk

TN

GRK

STK

Nodulutsida Enpolig Tvåpolig Från andra redskap



339arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Figur 11a. Spår av olika slag tekniker i relation till kronologin. Alla spån.

Figur 11b. Spår av olika slagtekniker i relation till kronologin. Långa spån.

Figure 11. Ventral aspects of the blades, there most of the stigmata from blade detachment are visible. The features 
compared here are fissures, erraillures, Herzian cracks and multiple fractures in the platform remnant, occurrence of 
a lip and rippelmarks. The sizes of bulbus were documented but shown to be difficult to quantify and compare. a. in all 
blades (percentages) b. in the long blades (numbers). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mesolithic
EN
PWC
CWC

Fissures Erra ilure flake Herzian crack Multiple fracture Lip Ripplemarks

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fissures Erra ilure flake Herzian crack Multiple fracture Lip Ripplemarks

Mesolithic
EN
PWC
CWC

Mesolitisk

TN

GRK

STK

Mesolitisk

TN

GRK

STK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mesolithic
EN
PWC
CWC

Fissures Erra ilure flake Herzian crack Multiple fracture Lip Ripplemarks

 Fissurer Slagärr Slagspricka Multipel fraktur Läpp Slagvågor

 Fissurer Slagärr Slagspricka Multipel fraktur Läpp Slagvågor



340 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Figur 12a. Spånens kurvatur eller böjningsgrad i relation till kronologin. Alla spån.

Figur 12b. Spånens kurvatur eller böjningsgrad i relation till kronologin. Långa spån.

Figur 12. Curvature of blades is important in division of uni-polar and bipolar methods, that differ through time in 
Scandinavia. a. in all blades (percentages) b. in the long blades (numbers).
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Figur 13a. Spånens avslutning (utseende på den distala delen) i relation till kronologin. Alla spån.
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Figur 13b. Spånens avslutning (utseende på den distala delen) i relation till kronologin. Långa spån.

Figure 13. Termination of blades was documented, because it shows both the intensions and the skills of the knap-
pers. a. in all blades (percentages) b. in the long blades (numbers).
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Den morfologiska och tekniska analysen av spå-
nen ger vid handen att teknikerna inte skiljde sig 
nämnvärt från mesolitisk till slutet på mellan-
neolitisk tid. Däremot började flintsmederna an-
vända andra sätt att preparera kärnorna inför till-
verkning av spånfacettering av plattformen redan 
under tidigneolitikum. Samtidigt börjar allt längre 
spån dyka upp i materialen. Hur kan då dessa spån 
ha tillverkats? Och var ligger resterna? 

Problemet med kärnorna
Jag har redan nämnt att de mellanneolitiska spå-
nen från gravkontexter kallade båtyxkultur, inte 
kunde kopplas till några kända produktionsplat-
ser. Hur ser då kontexter för de tidigneolitiska 
spånen ut? 

Tidigneolitiska spån är funna på platser som 
definieras som boplatser med avfallsgropar, hus-
rester men också gravlämningar (om än otydliga) 
och med stora mängder avfall. Teoretiskt borde 
vi kunna hitta rester av spånproduktionen på så-
dana platser. Jag har genomsökt dessa material ef-
ter spår av spånproduktion framförallt i form av 
kärnor, men också efter rester av avfall från platt-
forms- och ämnestillformning. Genomsökningen 
av sex boplatsmaterial från TN har resulterat i 
fynd av en kärna som i längd motsvarar några av 
spånen och 3 kärnor brända och skadade på vilka 
det finns spånavtryck av upp till 8 cm längd. Spån-
kärnan från Värby, är den enda som tydligt kan 
sammankopplas med tillverkning av längre spån, 
har ett längsta spånavtryck på 12,3 cm. De övriga 
kärnorna är funna i boplatsmaterialen från Oxie 7 
och Skabersjö 26:20 i Skåne. På den nyligen under-
sökta tidigneolitiska platsen vid Almhov i Malmö, 
hittades bara kärnor med enstaka spånavtryck och 
alltför små för tillverkning av de spån som man 
hittat på platsen (fig. 15).

Kärnorna från lösfyndssamlingen i Stockholm, 
fyra till antalet är alla funna i Skåne (fig. 16–17). 
Tre av dem är gjorda av senonflinta av god kvalitet 
och är dessutom brunpatinerade, vilket tyder på att 
de deponerats i sur miljö, t ex mossar. Den fjärde 
är funnen i Blekinge och är gjord av lokal så kallad 
Kristianstadflinta. De har alla facetterade plattfor-
mar och deras längsta spånavtryck är 8 cm, 8,9 cm, 
13,4 cm och 23,5 cm. Kärnan med de exceptionellt 

långa spånavtrycken förvärvades till Historiska 
museet år 1900 och dess exakta fyndplats i Stora 
Slågarp socken är okänd. Kärnans bruna patine-
ring tyder på att den deponerats i sur jord, möjli-
gen en mosse. Flintkvaliteten är mycket finkornig 
ljusgrå till mörkgrå senonflinta av själländsk eller 
Falstertyp. Kärnan är mycket väl preparerad och 
har troligen från början haft tre ryggåsar, en näs-
tan hel och delar av den andra ryggåsen finns kvar. 
Spånen har slagits runtom hela kärnan och läm-
nat en närmast cirkulär plattformsrest. Avtrycken 
av spånen är mellan 18 och 23,5 cm långa. Platt-
formen har preparerats genom facettering innan 
deponering, men kärnan har därefter inte använts 
mer. Det syns tydligt att man försökt att upprätt-
hålla kärnans form genom avslagningar från kärn-
basen, då genom spån av ansenlig längd (upp till 
11,6 cm). Kärnan måste ha bearbetats med puns, 
men spår av mycket hårda slag (i form av slag- och 
ringsprickor) syns både på plattformen och på kär-
nans bas. Dessa kan också vara senare skador, som 
inte har något med den ursprungliga funktionen 
att göra. Kärnor av sådan storlek är mycket ovan-
liga, närmaste liknande fynd kommer Danmark, 
Jylland och Polen där, som nämnts tidigare i ar-
tikeln även slagplatser påträffats. De polska kär-
norna finns i några olika storlekar och har enligt 
utsago levererat spån av längder upp till minst 30 
cm (fig. 14, efter Migal 2006:390ff). De har hit-
tats på platser tillhörande tidigneolitikum och den 
enligt polska dateringsskalor senneolitiska tratt-
bägarkulturen. 

Två arkeologer med stor erfarenhet av experi-
mentell spåntillverkning har på olika sätt under-
sökt kärnan. Errett Callahan har under 1990-talet 
fått besiktiga kärnan och menade att den hörde 
ihop med spånproduktion som han kunnat obser-
vera i några privatsamlingar på Själland (Callahan 
1995:235f). Jacques Pelegrin har via brev tagit del 
av min dokumentation av kärnan under 2007. Han 
föreslog att kärnan från början var formad till tre-
kant med hjälp av ryggning. Spånnegativen och 
plattformens utseende tyder enligt honom på att 
kärnan preparerats med hornpuns och att spånen 
avlossades med tryckstock med hornspets, alter-
nativt med hornpuns (Pelegrin muntligen). Den 
kunde enligt hans uppfattning kopplas samman 
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Figur 14 a-d. Stora flintkärnor funna på olika platser i Polen. Łążek Zaklikowski, Lublin, “White Painted 
Pottery-kulturen” (LBK), b-c. Ćmielów, Kielcy, TRB och d. Staszów, Kielce, “White Painted Pottery-kulturen” 
(LBK) (efter Migal 2006: 390, 394. Ursprunglig skala 1:3).

Figure 14 a-d. Cores found in a. Łążek Zaklikowski, Lublin district and from the White Painted Pottery Culture, 
b-c. Ćmielów, Kielcy district and TRB Culture and d. Staszów, Kielce district and White Painted Pottery culture 
(LBK) (after Migal 2006: 390, 394. Original scale 1:3).
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Figur 15. Spånkärnor från några tidigneolitiska platser i Skåne: Värby 1 och 22, Skabersjö, Oxie 7 och Almhov, 
där faktiskt trots den stora mängden flinta (700 kg) inga spånkärnor hittades, som kunnat kopplas till produktion av 
de längre spånen där. 

Figure 15. Blade cores from EN TRB sites in Skåne, on the sites of Värby 1 and 22, Skabersjö and Oxie 7. In the 
well excavated site of Almhov, in the 700 kg of flint, I have not found blade cores which would be possible to relate to 
production of the blades found on the site. Photos of two objects classified as platform cores. 
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Figur 16. Spånkärnor från lösfyndssamlingen i SHM med spår av sådan produktion som kan kopplas till TN eller 
senare tid (från Knutsson 1995:153).   

Figure 16. Drawings of the cores from the stray find collection in SHM in Stockholm that are made with methods 
associated to EN and later times (from Knutsson 1995:153). 
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med tillverkning som lämnade spån liknande de 
som finns i depåfyndet från Høng i Danmark. Det 
fyndet innehöll 23 mycket långa och regelbundna 
spån och en (förlorad) tillhörande kärna och till-
skrevs tidigneolitikum eller mellanneolitikum (Eb-
besen 1982). Det råder något delade uppfattningar 
om den stora skånska kärnan. Jag har själv felaktigt 
kopplat samman St Slågarpkärnan med senneoli-
tisk lövknivtillverkning. Anders Högbergs experi-
ment och genomgång av de skånska lövknivarna 
har visat att kärnorna från denna tillverkning mås-
te ha sett annorlunda ut (Högberg 2005:1ff). 

Eftersom fynden av stora kärnor och långa spån är 
ovanliga och spridda över kontinenten är det svårt 
att göra sig en samlad och detaljerad uppfattning 
om tillverkningsprocesserna. De har undersökts av 
olika flintsmeder och arkeologer från olika traditio-
ner och i vissa fall finns ingen dokumentation alls, 
som t ex det stora samlade fyndet av 40 kärnor från 
Schwienhusen i Schleswig-Holstein eller fynd från 
privata samlingar runtom i Skandinavien och öv-
riga Europa (Volker Arnold muntligen). 

Sammanfattningsvis finns det en tidigneolitisk 
kärna som går att sätta samman med produktion 
av längre spån på boplatsen Värby i Skåne och 3 el-
ler ev 4 kärnor från Skåne funna tillfälligt förmod-
ligen i mossar. Antalet spån är litet så kärnorna 
skulle absolut räcka till deras produktion. Men 
överensstämmelser mellan spånen och kärnorna 
är inte särskilt stora vare sig det gäller formen el-
ler längderna. Det krävs mera samlat arbete, både 
experimentellt och jämförande, än det som kun-
nat göras för denna uppsats. 

Depositioner av spån i 
Skandinavien under TN

Danska och sydsvenska kontexter
I Sydskandinavien finns några hundra lokaler med 
dateringar och materiell kultur tillhörande tidig-
neolitikum. Typiska strukturer på dessa lokaler är 
gropar av olika storlek fyllda med avfall som kera-
mik, ben och sönderslagen och bränd flinta. I vissa 
fall är groparna stratigrafiskt låsta av senare tidig-
neolitiska och mellanneolitiska strukturer. Kanske 

bästa exemplet på detta är gropar på lokalen Alm-
hov, som är överlagrade av rester av en dös daterad 
till sen tidigneolitikum. Många av de danska plat-
serna ligger i skalbankar tillsammans med material 
från senmesolitikum. Fyndmängden från sådana 
platser är ansenlig, en avfallsgrop kan innehålla 
upp till 70 kg av enbart flinta. Dessutom finns det, 
ganska sällsynt, små avgränsade fynd från mossar 
och enstaka gravar med tidigneolitiska dateringar. 

I databasen ingår material från fem boplatsloka-
ler i Skåne och två i Danmark, en dansk grav och 
fynd från två platser klassificerade som depåfynd. 
Det visade sig ganska snart att depåfyndens krono-
logiska samband var svårt att kontrollera. Spånen är 
ofta funna ensamma och på avstånd från de even-
tuella fynd som placerar spånen i tidigneolitikum. 
Den enda grav som innehöll spån och hade en tidig-
neolitisk datering jag hittat hittills, var Dragsholms-
graven från Själland (Petersen 1974). Boplatsmate-
rialen med alla sina problem utgör nu den bästa 
grunden för denna analys. Analysen är gjord på ett 
förhållandevis litet urval av materialet och måste 
betraktas som problemdefinierande snarare än pro-
blemlösande. Många uttalanden har gjorts i rappor-
ter och beskrivningar av olika boplatser i Sydskan-
dinavien angående tekniker och spåntillverkning. 
Här är det meningen att i vissa kontexter upptäcka 
möjligheter att spåra eventuella traditioner eller 
traditionsbrott från den föregående perioden och 
alltså inte grundligt utreda hela den tidigneolitiska 
flintbearbetningen. Här följer några kommentarer 
om de undersökta boplats- och andra material:

Värby, Bara sn i Skåne undersöktes 1964. Dess 
tidigneolitiska material har samlats från tre gropar 
och en yta med ”kulturlager” och härdar. Spån hit-
tades i alla dessa lämningar. Grävningsrapporten 
(Salomonsson 1970) redovisar 43 hela och 52 frag-
mentariska spån. Jag spårade 19 hela och 24 frag-
mentariska spån. Längderna varierade mellan 3,4 
och 11,2 cm. Salomonsson redovisar framförallt 
spån och ensidigt retuscherade spån (spånknivar), 
en enda omformning av spån till spånskrapa nämns. 
Enligt min bedömning är bara ett av spånen tillver-
kat med cylindrisk metod. Materialet innehåller två 
kärnor. En fragmentarisk är funnen i gropen Värby 
1. Den andra, helt bevarad, är funnen i dubbelgro-
pen V22. Den senare har avtryck av spån med läng-
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der 13-15 cm. Den är gjord i en ej alltför fin kvalitet 
av senonflinta av samma sort som mycket av ma-
terialet på boplatsen. Det är den enda kärnan från 
de tidigneolitiska materialen jag gått igenom som 
tydligt kan kopplas till produktion av långa spån 
(fig. 15). Jag fann i materialet också några spån och 
avslag gjorda i bandad flinta från Falster (?). Mate-
rialet förvaras i Lunds historiska museum.

Skabersjö 26:20, Skabersjö sn i Skåne grävdes 
1971. Det tidigneolitiska materialet hittades på två 
ytor med ca 150 m mellanrum, en med rester av 
härdar och gropar, den andra med rester av ”kul-
turlager” (Larsson 1984:71ff). Stora delar av ma-
terialet utgörs av avfall från yxproduktion, som 
jag bedömt från fyrsidiga yxor. 37 hela spån, 104 
spåndelar och 7 spånlika avslag har registrerats i 
materialet. De mätte 3,5–9,2 cm. De längsta hade 
böjd profil, medan de korta var raka. På platsen 
hittades också en kärna (fig. 15), den är cylindrisk 
12 cm hög och 5,5 cm i diameter och har två fa-
cetterade plattformar. Liksom på Värby verkar 
råmaterialet till den vara hämtad i trakten. De 
avtryck bearbetningen lämnat på den är spår av 
avslag, inga spån har avlägsnats från den, i alla fall 
inte i den sista fasen av bearbetningen. I materia-
let finns ingen kärna som kan sättas samman med 
produktionen av dess spån. Materialet förvaras i 
Lunds historiska museum. 

Oxie 7, Oxie sn i Skåne upptäcktes vid grus-
grävning och fynden insamlades på platsen under 
lång tid av amatörarkeologer. De strukturer som 
därvidlag registrerades var gropar med fyllning av 
mörk jord och skräp (Larsson 1984:60ff). Lars-
son sammanställde 53 spån, 58 spånredskap och 11 
spånkärnor i sin avhandling. Jag fann bara 15 spån, 
fem av dem slagna från slipade (tunnackiga?) yxor, 
liknande det från Bålmyren. De kärnor som fanns 
i materialet var fragmenterade, kunde klassificeras 
som flera olika typer; cylinderkärnor med facette-
rade (3 st), tvåpoliga ensidiga med plana plattfor-
mar (2 st), en enpolig kärna med facetterad platt-
form och en sådan med plan plattform. Också en 
tunnackig yxa hade börjat omvandlas till en kärna 
men inte fortsatt användas. Alla kärnorna är för-
hållandevis små (spånnegativen > 8 cm, fig. 15). 

Hässleberga 24:1, Lyngby sn i Skåne grävdes 
under 1971. Här dokumenterades 86 gropar och 

5 cm

Figur 17. Analysteckningar av den stora kärnan från 
St. Slågarp socken i Skåne. 

Figure 17. Analysis drawings of the large core from St 
Slågarp parish in Skåne.

10 härdar. Härdarnas koppling till tidigneoliti-
kum kunde inte påvisas och de flesta av groparna 
var fyndfattiga. Tre stycken innehöll större mäng-
der av material. 12 spån analyserades, av dessa 
var två stycken klassificerade som lösfynd och sex 
kom från grop 5. Det längsta spånet är 6, 3 cm 
långt och är ett av de två lösfynden. De övriga 11 
är mellan 3,2 och 5,5 cm långa. De flesta har plana 
eller skålformade plattformar, flera kan klassifice-

0 5cm
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Spån från Bålmyren

MHM 12875 : 209162
A 15889 L1 NV 1/4
Ryggat spån

MK 85 : 102161
A 13525 L3

Värby V1 Värby V23

Spån från Trössla.

TN Skåne

Spån från Frotorp

TN Mellansverige

MN Mellansverige

Valtorp 1
F2

Valtorp 1
F39

5 cm

Figur 18. Exempel på spån från TN och senare kontexter och sådana funna i lösfyndssamlingen. 
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Gällared by,
Gällared sn, Skåne

Herred, Gällinge sn, 
Skåne

Krontorp (?)
Grava eller Visnums sn
Värmland

Pastor Palmgrens samling
Västbo hd
Småland

Hakaryd St. Hage/dike
Hakaryd sn
Småland

Fristads Kyrkogård
Fristad sn
Västergötland

Korsgården, Vångs by
Timmele sn, 
Västergötland

Vesslingebyholm
Fellingsbro sn
Västmanland

Lösfynd ur SHM:s samlingar

Figure 18. Examples of blades from EN and later contexts and from stray find collection.
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ras som mikrospån eller smala avslag och tillsam-
mans med dem finns också en kärnyxa. Larsson 
(1984:52ff) redovisar 8 kärnor, därav en mikro-
spånkärna. Undersökningen av denna visar en-
dast ett spånavtryck, 2,5 cm långt, och ett avlägset 
släktskap med mikrospånindustrin. De övriga är 
att beteckna som avslagskärnor. De på boplatsen i 
Hässleberga funna spånen saknar alltså en tekno-
logisk kontext så när som på mikrospånen. Ma-
terialet innehåller också en hel del brända flint-
stycken, och flintavslag, men också avslag från och 
delar av andra redskap, som yxor. 

Almhov, Bunkeflo och Hyllie sn i Skåne un-
dersöktes åren 2001 och 2002. Endast en mindre 
del av den mycket stora undersökningsytan på 
100 000m2 innehöll lämningar från tidigneoliti-
kum. Strukturer funna inom detta område (som 
också levererade några tidigt mellanneolitiska 
dateringar) var en ”hydda”, två mesulahus, 94 
gropar av olika storlekar, en jordgrav och spår ef-
ter sex megalitgravar samt tre brunnar. De tidig-
neolitiska groparna var mycket fyndrika, en grop 
kunde innehålla mellan 30 och 70 kg avfall i form 
av flinta, ben och keramik. Groparna har tolkats 
som delar av ett deponerings- eller förvaringssys-
tem med praktiska syften, de flesta ses alltså inte 
som rituella lämningar. 14 gropar bildade par, 
nära varandra och med likartat innehåll. Flertalet 
av dem, liksom brunnarna, verkar ha blivit över-
täckta redan under tidigneolitikum. Enbart tre av 
groparna hade tolkats som rituella (offer)gropar. 
De flesta av groparna har 14C- och keramik-date-
rats till tidigaste fasen av tidigneolitikum, medan 
några gropar och megalitresterna verkar tillhöra 
senare delen av tidigneolitikum och tidigaste mel-
lanneolitikum. Mindre mängder fynd har grävts 
fram från de andra lämningarna, särskilt få fynd 
kommer från de konstruktioner som tolkats som 
hus- och hyddrester (Gidlöf m fl 2006). 

Stora delar av det undersökta materialet kom-
mer från tidig bearbetning av flintnoduler, det 
finns också mycket avfall som härstammar från 
tillverkning av bifaciala och fyrsidiga redskap, an-
tagligen olika typer av yxor. Sammanlagt 715 kg 
av denna typ av avfall är registrerat, större delen 
av det jag gick igenom var bränt. 236 spån och fem 
mikrospån har registrerats enligt rapporten, (Gid-

löf m fl 2006), 110 av dessa ingår i min databas. 
Det längsta spånet är 11,7 cm långt, fem spån är 
över 10 cm, åtta spån är längre än 7 cm, 44 spån 
är 5–7 cm och 15 spån är under 4 cm längd. De 
längre spånen är gjorda av mycket finkornig flinta 
och flera av dem är lätt brunpatinerade. Fem kär-
nor och kärnfragment har också undersökts. I det 
genomgångna materialet finns en lite utnyttjad 
handtagskärna, en bipolär kärna av flinta 4,5 cm 
hög, en plattformskärna med plan plattform och 
spånavtryck 2,5 cm långa, ett avslag från en cylin-
drisk kärnfront med spånavtryck, 6,5 cm långa, 
och två skadade cylindriska kärnor med spånav-
tryck på upp till 5,5 cm längd. Det längsta spånet 
tillsammans med en grupp andra spån och spån-
delar låg i en grop som låsts av den stenpackning 
tillhörande en av de sent tidigneolitiska dösarna. I 
Almhov finns inte spån över 12 cm, men där sak-
nas också rester från tillverkningen av de på plat-
sen funna längre spånen. Märkligt nog finns här 
också spår av tillverkning som normalt tillskrivs 
senmesolitisk tid, nämligen handtagskärnan. 

I Sigersted III (i Sigersted sn) på Själland som 
grävdes under 1970- och 1980-talen (Nielsen 
1984:98ff) hittades en grop som innehöll mycket 
tidigt tidigneolitiskt material. Det var en ganska 
liten grop (2x2 m) och den var låst av ett sandlager 
på vilket det vilade ett ”kulturlager” daterat till 
MN II. Cirka 20 kg obränd och 18 kg bränd flinta 
grävdes fram i gropen. Bland föremålen fanns skiv-
yxor, tvärpilar, avslag och ca 50 spån. Åtta av spå-
nen var ryggade. De spån jag analyserat är mellan 
2,6 och 11,5 cm långa. Två spånkärnor har hittats 
i gropen, båda cylindriska. Sigerstedmaterialet lik-
nar materialet framtaget i Almhov.

Tidig trattbägarkeramik, tvärpilar och ”stora 
mängder av små borrar” hittades även i Muldbjerg 
I, en av Åmosenlokalerna på Själland. Tretton 14C-
dateringar placerar användningen av lokalen till 
tiden mellan 3950 och 3040 f Kr. Muldbjerg ligger 
vid Åmosen och har tolkats som en insjö-jägar-
samlarstation (Nielsen 1984:112ff; Stafford 1999: 
70, 88ff; Brøndsted 1966:144f). Boplatsen har på 
försök ”totaldokumenterats”, så alla funna före-
mål har registrerats och bevarats. 11 033 flintob-
jekt är registrerade, därav 40 spån. Spånlängderna 
varierade mellan 2,8 och 13,7 cm (tre var under 4 
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cm, 19 var 4–7 cm, 14 över 7 cm och två över 10 
cm). Inga spånkärnor har hittats på platsen. 

Andra danska kontexter i vilka jag undersökte 
spån, var en grav och ett depåfynd. Graven låg 
i Dragsholm på Själland (Petersen 1974), och 
där grävdes fram två spån av 8,3 respektive 15,3 
cm längd (det längre var brutet). De var smala, 
mycket välgjorda och vitpatinerade. Förutom 
dessa spån hittades också ett eldslagningsverktyg. 
Depåfyndet fanns i Viksø mose och bestod av tre 
spån, två 6 cm långa och ett 11,7 cm. De klassifi-
ceras av Eva Koch som del av ett tidigneolitiskt 
depåfynd, men där fanns också en oslipad tunn-
bladig yxa, viket gör dateringen osäker. 

Sammanfattningsvis förekommer spån i tidig-
neolitiska lokaler i Sydskandinavien. De finns i 
tydligt daterade lager och en liten del av dem når 
upp till längder som inte matchas av de på samma 
ställen funna kärnorna. Jag har här inte under-
sökt råmaterialet men mitt intryck är att även det 
skiljer de kortare spånen från de långa. Dessutom 
har man hittat både slipade yxkroppar omgjorda 
till kärnor och avslag och spån från sådana. Avfall 
och spån som hittas på dessa lokaler ligger oftast 
i olika typer av gropar, mycket av det är bränt, 
dock sällan spånen. Eftersom tidigneolitiska gra-
var är sällsynta, blir Dragsholmsgraven det enda 
exempel på att man placerar spån av prima kvalitet 
tillsammans med de döda. Eventuellt finns också 
en koppling mellan tidigneolitiska depåer av ke-
ramikkärl och flintspån. Detta återstår dock att 
utreda mera ingående. En intressant iakttagelse 
är också att den tvåpoliga metoden med cylinder-
kärnor för tillverkning av spån tycks finnas med 
från tidigneolitikum, jämsides med den enpoliga 
metoden att tillverka de långa spånen.

Depositioner i Mellansverige

I områden norr om regioner där flinta förekom-
mer naturligt finns platser där man hittat spån. 
Övervägande delen av dessa spån finns i lös-
fyndssamlingar. Enstaka har kunnat knytas till 
utgrävda förhistoriska kontexter. En grupp av 
spånen hör till gravar från mellanneolitikum B 
(Malmer 1962; Knutsson H. 1995). En grupp har 
på senare tid förbundits med tidigneolitiska bo-

platser. Här skall dessa kontexter beskrivas kort. 
Tidigneolitiska platser med flintspån hittills un-
dersökta är mig veterligt Bålmyren i Uppland, 
Trössla, Toltorp, Älby och Domarhagen i Söder-
manland och Frotorp i Närke. 

I Bålmyren, i Vendel sn hittades en mycket liten 
mängd flinta (sammanlagt 19 g, 11 bitar), det mes-
ta materialet var gjort av kvarts. Ett flintspån med 
helt slipad ryggsida är funnet i översta delen av de 
fyndförande lagren mitt i boplatsen utan angiven 
koppling till någon struktur. Därtill kommer nio 
avslag och ett splitter, vilkas ryggsidor visar att de 
slagits av antingen slipade eller flathuggna redskap 
finns med i materialet. Fyra av dessa är patinerade 
och ett är bränt. (Patineringen kan också vara re-
sultat av otillräcklig bränning.) Bålmyrens spån 
anknyter som visats ovan, till liknande fynd från 
Skånes tidigneolitiska boplatser. 

Större mängder flinta har påträffats i Frotorp, 
Viby sn, Närke. På platsen fanns förhållandevis 
små mängder sten, av 209 stenföremål var 129 
flinta, de flesta brända. Detta skall jämföras med 
ca 7600 keramikskärvor. Bland flintfynden åter-
finns ett helt och fyra fragmenterade spån samt två 
skrapor gjorda av spån. De hittades i en koncentra-
tion utanför det område som avgränsade den ti-
digneolitiska bosättningen. Även resten av flintan 
som bestod av avslag från flathuggna och slipade 
redskap, skrapor och tvärpilspetsar hittades så att 
det inte kunde kopplas till 14C-daterade strukturer. 
Flintmaterialets sammansättning och närheten 
till den tidigneolitiska keramiken tas som starkt 
indicium att även flintorna är deponerade under 
tidigneolitikum. Utgrävarna tolkar flintmaterialet 
som ditfraktat i form av redskap och halvfabrikat 
(noduler, slipade yxor, halvfärdiga kärnor), omar-
betat på platsen och sedan bränt och bortfraktat 
(Thorsberg 2006:4; Blomqvist m fl 2006:33). Det 
enda hela spånet mäter 7,2 cm, ett av de avbrutna 
är 6,3 cm och dess form tyder på att det ursprung-
ligen var längre än det hela spånet. De övriga 
spånfragmentens längd framgår inte av rappor-
ten. Alla har klassificerats som slagna med mjuk 
teknik, tre fragment från enpoliga kärnor, ett från 
en cylindrisk. Alla plattformarna som beskrivs är 
facetterade. På lokalen hittades även 23 avslag från 
slipade yxor och åtta avslag från flathuggna red-
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skap. Dessutom skrapor och tvärpilspetsar gjorda 
av avslag. Inga produktionsrester som kan knytas 
till spånen finns i materialet. De tre kärnorna som 
hittades är alla bipolärt bearbetade och mycket 
små (tillsammans 22 g). All information om flint-
materialet har hämtats från rapporten (Thorsberg 
2006:1–11). Det hela spånet har jag dock under-
sökt tidigare. Även i Frotorp finns alltså spån, 
flintavslag från slipade redskap och kärnor som 
inte kan bindas till spåntillverkningen. Flertalet 
flintor har bränts innan deponeringen i marken

Trössla, Trosa-Vagnhärad sn i sydöstra Söder-
manland är en annan tidigneolitisk lokal med spån. 
Fynden här har varit kända under lång tid, då om-
rådet använts för grustäkt. Tidigare har i grustaget 
plockats fynd tillhörande mellanneolitikum A, men 
undersökningen 2003 gav uteslutande fynd av ti-
digneolitisk karaktär. Även på denna plats (utgräv-
ningen var dock mycket liten, endast sammanlagt 
20m2, med insamling av fynd på en yta av 3 000 
m2 ) var flintföremål (36 bitar) vanligare än kvarts 
(28 bitar), men ovanligare än keramik (2029 frag-
ment). Ett enda spån hittades tidigare av en ama-
törarkeolog i grustaget, enligt uppgift i anslutning 
till den grävda tidigneolitiska boplatsen. Spånet 
var slaget av mycket fin senonflinta och 10,9 cm 
långt och från yttersta lagret av en enpolig kärna 
med facetterad plattform. Det har retuscherats och 
snarast skadats av s k postdepositionella processer 
under deponering i marken. På platsen har också 
hittats 10 avslag från slipade redskap och ett avslag 
från en fyrsidig ythuggen yxa (?). Flintorna på 
platsen var både brända och obrända. Endast en 
kärna nämns i rapporten och den är bipolär (Hall-
gren 2004:31ff; Knutsson i Hallgren 2004:43ff)

Hallgren (2004:30ff) nämner en annan plats 
där ett liknande spån hittats, Älby, Ösmo sn i Sö-
dermanland. Där hittades på 1960-talet ett spån, 
11,4 cm långt, tillsammans med större delen av en 
tidigneolitisk trattbägare. Detta spån har två ås-
ryggar och är slaget från inre delen av en enpolig 
ganska stor kärna med facetterad plattform och 
liksom det från Trössla retuscherat längs eggarna. 

Ett spån av sydvästskandinavisk ogenomskinlig 
ljusgrå flinta (möjligen senonflinta) hittades 2007 
på lokalen Domarhagen i Södermanland. Spånet är 
ca 9 cm långt och ca 1,5 cm brett. I profil uppvisar 

spånet en stark kurvatur och är troligen slaget från 
en enpolig kärna. Plattformsresten är facetterad och 
opreparerad och på har avspaltningssidan en kraftig 
läpp. Spånet har en åsrygg. Längs eggarna återfinns 
rikligt med retuscher, som dock är något ojämna 
till sin karaktär och av olika storlek. Spånspet-
sen har ”nedslitna” retuschryggar med glans syn-
lig med blotta ögat, utgrävarna föreslår upprepad 
”mekanisk användning”. Eggarna på de nedersta 5 
mm har i princip tappat all skärpa. Spånet rensades 
fram för hand och kunde egentligen inte knytas till 
någon av de tidsperioder från vilka resten av fyn-
den, 14C-dateringar och anläggningarna på platsen 
härstammar, d v s tidigneolitikum, mellanneoliti-
kum A eller B (Patrik Gustafsson muntligen). 

Ett spån hittades också vid förundersökning av 
lokalen Toltorp i Södermanland av Lars Sund-
ström och Fredrik Hallgren (muntligen.). Spånet 
är likt det från Trössla, det verkar slaget från en 
cylinderkärna med facetterad plattform. De tillva-
ratagna fynden tyder på att platsen nyttjats under 
tidigneolitikum men även under mellanneoliti-
kum B. Spånet kan alltså komma från tidigneoli-
tikum eller vara del av en begravning från mellan-
neolitikum B. På platsen hittades också ett antal 
brända flintavslag samt keramik från båda faserna. 
Närmare kontextbeskrivningar för de sistnämnda 
spånen saknas för mig i skrivande stund. 

På några lokaler som t ex Skumparberget i Närke 
hittades flinta i större mängder. På Skumparberget 
redovisas spån (10 st) och framförallt tvärpilar (15 
st) och ämnen till sådana (sammanlagt 504 bitar 
flinta, dock redovisas bara ca 360 g). Lokalen inne-
håller ansenliga mängder andra bergarter, fram-
förallt hälleflinta (130 kg sammanlagt), så flinta 
utgör ändå en beskedlig del av materialet. Utgrä-
varna skriver att flintan använts framförallt för pil-
spetsframställning, de nämner två plattformskär-
nor, men ingenting skrivs om kärnorna och deras 
samband med spånen. Drygt hälften av flintan är 
bränd och ungefär en femtedel av avslagen har sli-
pade ryggsidor (Apel m fl 1997:18ff).

På Skogsmossen i Västmanland grävdes fram 
ca 1,8 kg flinta (1650 bitar). Det mesta av mate-
rialet var avslag. Fem fragmenterade flintspån och 
en kniv av spån nämns, samt 30 skrapor av vilka 
15 hittades i en liten offermosse tillsammans med 
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yxfragment, keramik och slipstenar. Skraporna 
beskrivs som till stor del oanvända och ungefär 
hälften av dem brända. Åtta av de 13 brända skra-
porna låg i offermossen. På lokalen hittades också 
en hel slipad tunnackig yxa av flinta och 15 andra 
slipade yxfragment, alla brända. Ingen plats där 
flinta bearbetats hittades på Skogsmossen, däre-
mot finns tecken på att den systematiskt bränts. 
Inget nämns om avslag med flathuggningsspår på 
ryggsidorna. Utgrävarna nämner specifikt att flin-
tan behandlats annorlunda än de talrika lämning-
arna av andra råmaterial, som hälleflinta, porfyr 
och kvarts (Hallgren m fl 1997:49ff). Till skillnad 
från dessa två lokaler hittades mycket lite flinta 
vid utgrävningen av en annan tidigneolitisk lokal 
i Västmanland, Fågelbacken i Hubbo sn. Denna 
har tolkats som en samlingslokal. Rituella struk-
turer såväl som små huslämningar redovisas från 
platsen. Flintan omnämns bara i förbigående som 
brända avslag i en struktur tolkad som ett döds-
hus. I övrigt beskrivs kvarts, men även föremål i 
detta material verkar utvalda och utgrävarna skri-
ver om urplockning och bortstädning av stenfö-
remålen. (Apel m fl1995:47ff). De här boplatserna 
är bara några i en stor mängd lokaler med tidig-
neolitiska dateringar i Mellansverige. Det behövs 
en grundlig genomgång av rapporteringen från 
undersökningar för att kunna uttala sig om flin-
tanvändningen i området i stort. 

Det finns många fler mellansvenska boplatser 
utgrävda och rapporterade som kan tillfogas den-
na analys, för att utröna huruvida det presenterade 
mönstret gäller. Få av dem, har vad man hittills 
funnit, innehållit hela spån, på flera finns spån-
fragment och bearbetade spån. Men materialen är 
överlag ganska små och mycket av materialet ver-
kar av någon anledning ha bränts. Det är intressant 
att samma mönster som kan skönjas i de sydskan-
dinaviska boplatsmaterialen upprepas, bara med 
mycket mindre flintmaterial som utgångspunkt. 
En annan intressant iakttagelse är att så få spån som 
tagits upp till Mellansverige är av samma kvalitet 
och jämförbara storlekar som de sydskandinaviska 
(alltså de som ligger intill råmaterialkällorna) och 
att deras tillverkningskontexter åtminstone enligt 
min analys saknas. Liknande mönster omnämns i 
rapporten från undersökningen av den norska ti-

digneolitiska lokalen Nauen i Tønsberg i Vestfold 
(Persson 2004). Där har man haft problem med 
att påvisa förekomsten av jordbruk som ekonomi, 
men den materiella världen är mycket besläktad 
med den svenska trattbägartraditionens. 

Förutom dessa till utgrävda kontexter bundna 
fynd finns en del lösfunna spån från Mellansve-
rige, sammanlagt 264 stycken. Somliga av dessa 
spån är extremt långa, som tidigare nämnts upp 
till 15,4 cm. Men de är mycket sällsynta fynd norr 
om Dalälven. De förekommer framförallt i ett om-
råde från Bohuslän till Gotland och från Småland 
till Uppland. De längsta spånen i hela samlingen 
hittas som redan påpekats inte bara i Skåne, utan 
också i Värmland och Östergötland. Lösfyndssam-
lingen kan användas för att undersöka kvaliteten 
och spridningen på de flintor som brukades eller 
var i omlopp i Sverige. Med stor sannolikhet har 
spånen deponerats på platser där de senare funnits 
och på så sätt återspeglas ett bruks- och/eller distri-
butionsområde. Spånen finns i hela södra delen av 
Sverige och upp till Dalälven. Hittills har dock res-
ter av deras produktion inte kunnat spåras. Detta 
verkar också vara fallet för spånen i Skåne, även 
de som förekommer på boplatserna. Kärnor lyser 
med sin frånvaro både i lokaler med större sam-
manhängande ytor avtäckta och i lösfyndssamling-
ar. Dessutom hittas förutom de långa spånen även 
kortare spån och avslag med slipade ryggsidor. 
Detta är tydligare i de mellansvenska materialen, 
men samma tendens finns i de sydskandinaviska 
materialen. Dessutom verkar mycket av flintan 
vara bränd, förutom spånen, och ofta även de sli-
pande avslagen. Flintspån är möjliga att binda kro-
nologiskt till några av de mellansvenska tidigneo-
litiska lokalerna, likaså de slipade (och flathuggna) 
avslagen. Lösfyndssamlingen visar att sådana fynd 
förmodligen är många fler än det som kunnat re-
gistreras vid arkeologiska undersökningar. 

Spån hittas även i boplatsmaterial från mellan-
neolitikum A, några sådana har tagits med i data-
basen. Dessa spån är framförallt slagna från två-
poliga runda till ensidiga kärnor. Spår av den hela 
produktionsprocessen finns bevarade på de syd-
liga boplatserna, framförallt i Skåne, men även ef-
ter svenska västkusten (Knutsson H. 1995:110ff). 
Den här typen av spånframställning har daterats 
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till mesolitikum i Norge (Coulsen 1986:17ff). Kär-
nor av denna typ och spån tillverkade från dem 
finns även på svenska TN boplatser. Stora mäng-
der spån, korta, raka och kraftiga finns på de mel-
lanneolitiska boplatser som tillskrivs de gropkera-
miska grupperna. I de gropkeramiska gravarna är 
spånen ovanliga (Malmer 1969, Knutsson 1995).

Spån förekommer också i de mellanneolitiska 
megalitgravarna, här har inte dessa undersökts 
närmare. Bara ett material har fogats till databa-
sen, det är framgrävt vid ingången till gångriften 
i Valtorp 1 i Falköping. Bland ett stort antal flint-
fragment, många brända, fanns sex hela och fem 
fragmentariska spån, med längder mellan 4,6 och 
7,1 cm, tillverkade av enpoliga kärnor med facet-
terade plattformar. Mycket av materialet, så också 
några av spånen, är brända och många splittrades 
av vid bränningen. En del av avslagen och splittren 
har också slipytor (Munkenberg 2001:271ff).

Helt andra förhållanden råder i de lämningar 
som dateras till mellanneolitikum B. De vanligaste 
lämningarna från denna period är gravar och spå-
nen finns, enstaka eller flera stycken i ca 1/3 av gra-
varna. De är näst efter stridsyxor, yxor och keramik 
de vanligaste fynden. Undersökningen 1995 visade 
att de spån som hittats i skånska gravar till stor del 
var oanvända produkter från enpoliga kärnor med 
facetterade plattformar. De spån som hittats i gravar 
norr om Skåne var liknande produkter men oftast 
använda som skördeknivar (Knutsson H. 1995). 

Några jämförelser med fynd 
utanför Skandinavien
I Västasien och Sydeuropa är uppträdande av spån 
tydligt kopplat till införsel av domesticerade arter 
och jordbruksekonomi. Redan i de tidigaste kon-
texterna verkar spån ha använts till skörd av växter. 
Boplatsmaterialen innehåller stora mängder avfall 
från spånproduktion och spånen har redan tidigt 
gjorts långa och mycket regelbundna (Balkan Atli 
m fl 1999, Gatsov 1982, Gebel & Kozlowski 1994 
1994, Kaczanowska & Kozlowski 1991, Kozlow-
ski 1989). Pelegrins undersökningar (2006) ger 
vid handen att det redan i tidigaste fasen av neo-
litikum i Grekland funnits mycket avancerade 

metoder för spåntillverkning med mycket långa, 
regelbundna spån som delades upp i segment för 
att användas vid skörd. Perlès föreslår ett produk-
tionssystem baserat på mobilt hantverk över stora 
delar av Grekland och med två olika resursområ-
den (Perlès 1992). Senare brukas kunskapen om 
tillverkningen av superlånga spån (mellan 25 och 
43 cm långa) på flera platser i Europa, bland an-
nat i områden i de nuvarande staterna Frankrike, 
Bulgarien, Polen, Portugal, Belgien och Tyskland. 
Dessa spån är att betrakta som konstprodukter, 
somliga av dem hamnade i gravar, några hittades 
som depåfynd, tolkade framförallt som ”förråd”. 

När jordbruksekonomin når Mellaneuropa tycks 
spånförsörjningen komma med men med mycket 
mindre produkter på de flesta ställen knutna till 
linjebandkeramiskt tidigneolitikum. Detlev Gro-
enenborns (1992, 1994) undersökningar av flintin-
dustrierna i mellaneuropeiskt tidigneolitikum visar 
på en ökning av spånproduktionen under perioden 
(se också Zimmerman 1981). Liten mängd flinta 
finns på lokalerna, med de mesta består av spån. 
Min undersökning av ett stickprov från boplats-
materialet Těšetice i södra Mähren tillhörande den 
tidigaste fasen av linjebandkulturen visade att spå-
nen var mycket små (upp till 4,9 cm långa) och att 
materialen också innehöll rester av tillverkningen 
både i form av kärnor och avslag från plattformar. 
Slavomír Vencls sammanställning (1967:180ff) vi-
sar samma tendens, men tillägger några depåfynd 
från senare fasen av linjebandkulturen (Stichband) 
i regionen, med betydligt längre spån. 

En helt annan situation föreligger i Polen (Wąs 
2006:315ff; Migal 2006:397; Balcer 1980:312ff). 
Där börjar ett antal råmaterialkällor framförallt i 
Kielce och Heliga Korsbergen exploateras syste-
matiskt redan under mesolitikum. Spån från dessa 
råmaterialkällor verkar under linjebandkulturen 
produceras och distribueras på ett närmast indu-
striellt sätt till områden upp till 400 km från flint-
källorna. Spånens normallängd har uppmätts till 
20–22 cm. Det längsta polska spånet som hittills 
hittats, tillverkat i flintan från Świeciechów i Kiel-
ce, är funnet i Kujavien, ca 300 km väster om upp-
hovsplatsen. Balcer och Migal nämner både gruvor, 
produktionsplatser och en stor överproduktion av 
olika typer av redskap som spån och yxor. 
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Jag har redan tidigare nämnt fynd av långa spån 
studerade av Pelegrin (2006). De utgör exempel 
på liknande produktion och distribution under 
neolitikum i västra Europa. Den kanske största 
tillverkningen och spridningen av spån är känd 
från området kring Grand Pressigny i västra 
Frankrike. Den är framförallt daterad till senneo-
litikum och tidig bronsålder. 

På flera ställen i Europa och även i Sydskandina-
vien har man dokumenterat nedläggelser av spån 
i grupper (eller paket) ofta från samma tillverk-
ningstillfälle (Vencl 1967:183; Schardt 1980:284ff; 
Balcer 1980:310ff; Pelegrin 2006:37–68; Ebbesen 
1982:7–26). Ett av de mera informativa fynden 
innehåller två lager av mycket långa spån kommer 
från La Creusette i Grand Pressigny området (Ges-
lin m fl 1980:289ff). Där har först 122 spån hittats 
senare vid utgrävning av platsen kom ett andra 
lager med ytterligare 133 spån i en packe, en sli-
pad yxa och en spånkärna. Seden att nedlägga eller 
förvara spån har kunnat dokumenteras, men det 
är oftast enbart de teknologiska analyserna som 
kan avgöra vilken tradition (och vilken tid) de till-
hör. Det finns inget som nu tyder på att de är äldre 
än början på neolitikum i Europa. Några enstaka 
lösfynd och gruppfynd av kärnor är omnämnda i 
litteraturen (t ex Vang Petersen 1999:53ff; Weiner 
1992:225, note 3; Volker Arnold muntligen). 

Även i Europa hittas spån i gravar tillhörande 
både neolitisk tid kopparstenåldern (motsvarande 
mellanneolitikum B i Sverige). De ”kulturer” där 
förekomst av spån nämnts är Gatersleben, Rös-
sen, Walternienburg (trattbägarkulturer), snörke-
ramiska och andra eneolitiska traditioner (Zim-
merman 1989, Andersen 1997). Gravar från dessa 
perioder kan ha upp till 14 spån (upp till ca 8 cm 
långa) (Vencl 1967) En tidig grav från Lengyel-
Polgar-tid funnen i Michalowice i Polen innehöll 
14 spån (Kruk & Milisauskas 1999, Lech 1980).

I Pevestorf, Ldkr Lüchow-Dannenberg i Tysk-
land har mig veterligt den i särklass flintspån-
rikaste gravplatsen daterad till mellanneoliti-
kum–senneolitikum och tillskriven Bernburg-, 
Schönfeld- och klotamforatraditioner hittas. Det 
hittades 38 skelettgravar och 13 brandgravar på 
lokalen. 26 av gravarna var intakta och innehöll 
gravgåvor. 24 av dessa innehöll spån. Nio av gra-

varna innehöll mer än åtta spån och i en fanns 92 
spån. 45 av spånen i graven kunde passas ihop och 
23 ytterligare var gjorda av en flinta så lik de förra 
att man ansåg de komma från samma kärna eller 
nodul. I nio andra gravar kunde spånen passas ihop 
på samma sätt. Spånens kronologiska fördelning 
på gravplatsen var 65 % tillhörande neolitiska gra-
var och 10 % tillhörande gravar daterade till tiden 
efter neolitikum (bronsåldern). På lokalen identi-
fierades också några kärnor, ingen av dem kunde 
relateras till produktionen av gravspånen (Mayer 
1988:75–85, 1993). En annan plats med begrav-
ningar från snörkeramisk tid i Tjeckien har analy-
serats tidigare. Där fanns spån i ungefär hälften av 
de 177 gravarna. Spånproduktionen och även deras 
funktion visade likheter med det jag upptäckt i de 
svenska samtida gravarna från mellanneolitikum 
B (Knutsson K. 1995).

Mycket få platser har hittills hittats där spån-
produktionen har kunnats studeras i sin helhet. 
En sådan plats är tellen Hassek Hüyük i Kurdistan 
(Otte m fl 1992). I palatset hittades en förvarings-
bod med ett trettiotal stora kärnor och i rummen 
intill fanns stora mängder spån och andra lämning-
ar från produktionen. Lagren som innehöll rester 
från denna produktion daterades till Uruk-perio-
den. I Europa finns liknande produktionsplatser i 
området kring flintgruvorna i Świeciechow i Po-
len (t ex lokalen Ćmielów), som nämnts tidigare 
kontextuellt kopplade till tidigneolitikum, och i 
Frankrike, kring Grand Pressigny, där spåndepån 
innehöll också en livre de beurre-kärna. En annan 
omskriven produktionsplats är Mouthiers ”Le 
Martin” (Dijkman 1980:482; Mallet 1980:483ff; 
Migal 2006:387ff; Balcer 1980:310ff). Ett speciellt 
fynd av 40 spånkärnor har tillvaratagits i Schwien-
husen i Friesen. Man fann de tillsammans på kan-
ten av en mosse. Inga andra flintfynd kan kopplas 
till fyndplatsen. De kan utifrån teknikspåren tol-
kas som ett stensmedsförråd för spånproduktion. 
(Volker Arnold muntligen). 

 

Slutsatser
Sammanfattningsvis börjar, vid början av neoliti-
kum i Sverige (och möjligen i större delen av Syd-
skandinavien), nya metoder uppträda att tillverka 
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Andel spår av hård och mjuk teknik på spån från danska "övergångsplatser" enligt Stafford
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Andel spån, avslag och redskap på danska "övergångsbopl atser enligt Stafford
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Figur 19 a-c. Några sorterade diagram som presenterar Staffords undersökningar av dansk spånindustri. a. Spå-
nens medel- och medianlängder på danska ”övergångsboplatser” enligt Staffords beräkningar, b. Andel spån, avslag 
och redskap på danska ”övergångsboplatser”, c. Andel spår av hård och mjuk teknik på samma spån och redskap. (från 
Stafford 1999:101ff)

Figure 19 a-c. Summary of Staffords findings about the Danish Late Mesolithic and Early Neolithic settlement 
blades. Here the most important comparisons are shown. Stafford’s point of departure is that all materials from the si-
tes have functional value, i.e. potential for use, and this enables a comparison of numbers of blades and flakes and their 
technology to see a development of technology in time. His conclusions are that the technology changes from blade and 
blade tool production to flake and flake tool production. In time the preferred technique to make blades changes to hard 
hammers. There are some size differences between the insular and the Jutlandic materials, mostly due to raw material 
availability, but the trends are the same (from Stafford 1999:101ff).

Figur 19 c
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spån. Också andra slipade och ythuggna redskap 
börjar tillverkas och avslag från dem dyker upp i 
samma kontexter som de ”nydesignade” spånen. 
Produktionsplatserna för spånen tycks separeras 
från depositioner, även på boplatser där mycket av-
fall finns samlat. Spånen och de små urvalen av sli-
pade och ythuggna avslag sprids till platser på stort 
avstånd från flintresursområdet. Föreliggande arti-
kel är att betrakta som en förundersökning kring 
ämnet spånproduktion som del av socialt och prak-
tiskt liv vid introduktionen av jordbruk i Sverige. 
Några nedslag i den svenska, den kontinentalt euro-
peiska och den västasiatiska myllan visar att det kan 
vara intressant att fördjupa sig i den flinttekniska 
aspekten av jordbruksteknologin. Dels finns det en 
experimentell kunskap som vi kan dra stor nytta av 
vid analyserna, dels tycks de tidiga jordbrukarna ha 
haft saker för sig som är lätta att följa i materialen.

 Några slutsatser av analysen är att flintan tycks 
ha speciell betydelse och att den får speciell be-
handling på jordbrukarboplatserna. Spånbruk är 
ett av de speciella mönstren. Frånvaron av spån-
tillverkningsrester och införande av färdiga pro-
dukter är ett annat tydligt mönster. Bränning 
av flinta är en tredje och speciell företeelse. Allt 
detta går att hitta från Sydskandinavien med sina 
stora avfallsdominerade platser till Mellansve-
riges och även Norges mera fyndfattiga lokaler. 
På de flintrika lokalerna synes, i alla fall mig, att 
den brända flintan omfattar till stor del avsiktligt 
krossat material som verkar ha fått mening bara 
genom bränningen. Det är mycket svårt att i det 
brända avfallet hitta något som tyder på att det 
tillhör en speciell metod att bearbeta flinta. 

Införsel av flinta till de mera flintfattiga område-
na omfattar några tydliga kategorier. Det är avslag 
från slipade och oslipade men ythuggna föremål, 
det är slipade yxor och det är spån och ibland verk-
tyg tillverkade av dem som t ex spetsar och skrapor. 
Det mesta verkar dock vara avslag och splitter. Stor 
del av dessa har sedan utsatts för bränning. Några 
föremål har hittats i tydliga ”offersammanhang” 
som t ex i Skogsmossen och även i Skumparberget. 

När det gäller spåntillverkning har jag kunnat 
konstatera att den skiljer sig i några grundläg-
gande avseenden från den föregående senmeso-
litiska (och även från den tidigare mesolitiska). 

Viktigaste skillnaden är att man övergår till att 
bruka en annan metod för tillformning av kär-
norna. De få kärnor som hittats i de sydskandi-
naviska lokalerna är formade med facettering av 
plattformen. Somliga har en tvåpolig, cylindrisk 
form och är små en enstaka är större och enpolig. 
Enstaka kärnor med samma utseende har hittas 
som lösfynd i området, en av dem så stor att inga 
hittills funna spån kunnat relateras till den. 

I boplatsmaterialen ingår mest spån av stor-
lekar mellan 4 och 8 cm. Enstaka är längre, upp 
till ca 12 cm. De längre spånen saknar nästan helt 
teknologiska sammanhang. 

En kort kommentar till Michael Staffords arbe-
te som omfattar 944 spån från tidigneolitiska och 
602 spån från senmesolitiska kontexter i danska 
Åmosen (Själland) och Norsminde (Jylland) be-
höver göras. Han har bland annat undersökt ma-
terialet från Muldbjerg I och på så sätt tangerar 
och kompletterar våra studier varandra. Stafford 
kontrasterar storlekar och antalet spån och avslag 
från boplatserna vilket resulterar i några utveck-
lingskurvor över tid i de aktuella områdena. Hans 
utgångspunkt är att alla stenartefakter, såväl avslag 
som spån är avsedda för funktionell konsumtion 
och är att betrakta som potentiella redskap. Det 
betyder att proportionerna mellan de olika ka-
tegorierna återspeglar också avsedda proportio-
ner i behov av redskap. Hans resultat pekar mot 
att man övergår från användning av spån under 
senmesolitikum till användning av avslag under 
tidigneolitikum. Dessutom är hans tolkning att 
man så småningom övergår till användning av 
direkt, hård slagteknik vid tillverkning av redska-
pen. Skillnaderna mellan resultaten från Själland 
och Jylland tolkar han som utslag av olika tillgång 
på råmaterial. Jag har omvandlat hans resultat till 
fyra diagram (fig. 19a–c). Hans resultat är proble-
matiska, just därför att han betraktar all på boplat-
serna slagen flinta som resultat av samma typ av 
behov, nämligen redskapsämnen. Experimentellt 
informerade arkeologer är medvetna att en till-
slagningsprocess omfattar flera stadier, där olika 
tekniker blandas utifrån behov, traditioner och 
råmaterialegenskaper. Stadierna lämnar i sin tur 
olika typer av avfall, som först bör identifieras och 
därefter kan jämföras med varandra. Det skulle 
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alltså krävas en mycket noggrannare, experimen-
tellt baserad analys av materialen för att kunna 
göra de tolkningar Stafford avser att finna. I fak-
tiska antal skiljer sig alltså de rester av produktio-
ner som förekommer på de danska boplatserna, 
men det betyder inte att man övergick från bruket 
av en av formerna till bruket av en annan. Såsom 
jag har arbetat med spånproblematiken kan Staf-
fords resultat inte involveras i arbetet. Man kan 
också tolka hans slutsatser utifrån resonemanget 
om metodiska skillnader i produktionsprocesser. 
Mängder avslag kan ha tilltagit på grund av om-
läggning av metoderna för tillverkning av redskap. 
Fler fyrsidiga flathuggna redskap gjordes och till-
formning av kärnor för spåntillverkning ändrades. 
Fler avslag i de neolitiska materialen betyder då 
inte en försämring av flintsmedernas kunskaper, 
eller förenkling av tillverkningarna, utan övergång 
till andra, mer avfallsrika tillverkningsmetoder. De 
avsedda slutprodukternas kvalitet kan tvärtom ha 
höjts. De stora mängderna bränt och obränt avfall 
kan också förstås som buret till eller sönderslaget 
på lokalerna med syften som inte direkt kan kopp-
las till olika stadier av redskapsproduktion.

Jag slutar med en framåtblick. Som redan sagts 
finns det en stor potential i att analysera stenma-
terialet noggrant, och då inkludera all de expe-
rimentellt förvärvade kunskap som hittills sam-
lats. En av de frågor som borde kunna belysas 
på så sätt är vad som avsågs med de stora mäng-
derna flintavfall i de tidigneolitiska groparna och 
gropsystemen i Sydskandinavien. Vidare borde 
de ändrade produktionsmetoderna för spånen 
kunna analyseras utförligare. Viktigt är att re-
latera den tidigneolitiska spånproduktionen till 
den fullkomligt enorma produktionen av spån på 
några platser från Kongemosetid (se Karsten & 
Knarrström 2003). Det vore också intressant att 
undersöka eventuella slitspår på de tidigneolitis-
ka spånen. De kontinentala spån och spåndelarna 
har ofta brukats i skördesammanhang. Det finns 
tecken på sådan funktion på en del danska spån 
(Juel Jensen 1993). Slutligen vore det önskvärt att 
de lösfunna spånen och spånkärnorna med tiden 
fick sina kontexter undersökta, vilket visat sig 
vara en mycket givande metod i mellansvenskt 
letande efter stenålderns lokaliteter. Ytterst är 

avsikten att undersöka på vilket sätt jordbruket 
spreds till nya områden och vad som behövdes 
av redskap och de regelverk som omgärdade dem 
för dess framgångsrika etablering. 
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Figur 20. Fyndplatser för spån ingående i analysen och några i texten omnämnda platser.  
Tabell med fynd- och platsförtexckning finns i figur 4.

Figure 20. Sites mentioned in the article and find places of the blades used for analysis.  
Table with numbers of blades and sites are listed in figure 4.
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his article examines whether imported 
flint, especially flint blades, have had 
mythical or symbolic connotations con-

nected to agriculture. It is clear that blades had an 
important role as symbols in graves dated to the 
Middle Neolithic B period. This article tests the 
idea that this symbolism can be connected to the 
agricultural economy, and hence could be found in 
earlier contexts.

New Central Swedish discoveries of settlements 
dated from the Early Neolithic contain small 
amounts of flint, occasional blades and blade-like 
flakes from four-sided flint axes, both polished and 
unpolished. These types of artefacts have been re-
covered at Bålmyren, Skumparberget, Trössla, 
Frotorp, Älby, Kallmossen, and Toltorp.

Single find collections from Central Sweden 
contain a large number of similar objects from 
many other places. A previous investigation into 
blades from later, Middle Neolithic contexts have 
presented several clear indications that they have 
been deposited in, and possibly even manufactured 
in, a ritualised manner. This article focuses on in-
vestigating the production technology and deposi-
tion contexts of the newly discovered Early Neo-
lithic material. I want to find out whether the same 
tendency towards ritualization of certain types of 
flint can be discovered on earlier agricultural sites.

Since understanding of flint artefacts is to-
tally dependent on the knowledge of how flint is 
worked on as a raw material, I present an overview 
of relevant manufacturing experiments, as well as 
the qualities that are important for understanding 
the production processes. I also summarise com-
parisons between different methods for the pro-
duction of blades and blade-like flakes from the 
Mesolithic to the end of the Neolithic.

I use a database comprising 1991 blades from 
graves, settlements and hoards, chiefly, but not 
exclusively, from Sweden. I also utilise statisti-

cally processed single finds to identify technologi-
cal and methodical differences in blade and flake 
manufacture, which can define the typically Neo-
lithic process. Comparisons of the materials show 
that there is a very small number of longer blades 
present up until the Early Neolithic. Moreover, the 
survey shows that there was a shift in manufacture 
strategy during the Early Neolithic towards using 
different types of platforms, a tradition that seems 
to be prevalent for the remainder of the Stone Age. 
This tradition also links the production in South-
ern Scandinavia to that on the Continent.

Depositions of blades or blade-like flakes from 
axes, often burned, and both polished and bifa-
cially cut, exist in Scandinavia from the Early Ne-
olithic onwards. The earlier custom of leaving or 
burying flakes from axes can be found in Late Ne-
olithic material in the chamber tombs of Central 
Sweden, and also on settlements from this period 
as well as from the Bronze Age. A survey of the 
literature shows that in particular, deposited long 
blades occur from the Early Neolithic onwards at 
many sites in Europe, and that they, during the 
Swedish Middle Neolithic B and the European 
Neolithic periods can be found in graves.

The production sites for Early Neolithic blades 
in Southern Scandinavia have not been discovered. 
Cores and other waste from blade manufacturing 
are almost non-existent on the excavated Early 
Neolithic settlements. A few stray finds of cores 
have been made earlier. A core, large enough for 
blade manufacturing, was found at Värby, and a 
few others have been found at Skabersjö and Oxie. 
The single find cores are patinated, which implies 
that they could have been deposited in bogs. Cores 
from Early Neolithic settlements in Scania, that 
can be remains of blade production, are presented.

The survey of available context documenta-
tion shows that long blades and blades with pol-
ished dorsal sides in non-production contexts oc-

Summary 

Blades for the ancestors – on blades and the  
introduction of farming in Central Sweden 



cur in Scandinavia since the early Neolithic and 
seem to have been deposited in different types 
of ritual structures. This pattern then, which has 
previously been linked to the Middle Neolithic 
B period, seems to have been prevalent already 
during the Early Neolithic. 
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”Det skulle vara önskvärt att ha en oberoende 
kronologi för den mellansvenska stenålderske-
ramiken, d v s en kronologi som inte bygger på 
förutsättningen att keramik, som är likadan, är 
samtida och att keramik, som inte är likadan, är 
oliktida. I all sin enkelhet kan detta antagande 
dölja många nyanser i både lokala skillnader 
mellan olika människogruppers keramik och i 
hur stilistisk ändring går till ” (Welinder 1987:104). 

elinders önskan om en ny kronologi för 
den östsvenska neolitiska keramiken, 
som inte utgår från enkla analogier 

med sydskandinaviskt definierade kulturer, utgör 
själva kärnan i den här artikeln. Idag beskrivs den 
neolitiska keramiken med inlånade schabloner 
från andra regioner, i form av typologier, krono-
logier och kulturbeteckningar. Men regionen har 
en egen inre dynamik, och variablerna tid och kul-
turell förändring speglas bäst genom att verkligen 
utnyttja den unika regressiva strandlinjeförskjut-
ningens konsekvenser för de strandbundna bo-
platserna. Arbetet har också sin grund i att mate-
rialtillväxten i Östsverige de senaste decennierna 
har varit stor och därför erbjuds nya möjligheter 
att kritiskt syna det enda kronologiska instrument 
som baserats på nivåmässig datering i regionen, 
den allmänt vedertagna Fagervikkronologin (Bag-
ge 1951; jfr Koch 1998; Lagergren-Olsson 2003).

Keramiska produkter är plastiska och kan med 
lätthet formas och dekoreras. Den rika varia-

tionen öppnar sig för typologiska studier, men 
samtidigt är det väl känt att regionala och lokala 
skillnader i keramikhantverket gör typologierna 
problematiska, även inom en kronologiskt väl-
definierad period (t ex Bagge 1936:68; Welinder 
1973, 1987; Strinnholm 2001:121ff; Edenmo m fl 
1997:198ff). Ett syfte med denna studie är att 
lyfta fram och skärskåda detta.

Målsättningen är att i ett långtidsperspektiv se 
keramiken i ljuset av förändringar. Att inträng-
ande försöka förklara förändringarnas bakgrund 
ligger dock utanför ramarna för det här arbetet. 
Befintliga typologier och kronologier testas mot 
ett mycket stort empiriskt material, inte bara 
från E4-undersökningarna utan i stort sett alla 
kända boplatser norr om Mälaren upp till Mel-
lannorrland inkluderas i studien. Förhoppningen 
är att kunna lyfta fram vårt största fyndmaterial 
från perioden, för att identifiera kontinuitet och 
förändring. Fungerar de typologier som baserats 
på likhet med Sydskandinaviskt material verkli-
gen i den här regionen?

Bakgrund 

E4-projektet har gett oss en unik möjlighet att 
studera uppkomst, kontinuitet och förändring av 
materiell kultur i Uppland. Keramik utgör ett av 
de mest omfattande fyndmaterialen från under-
sökningarna och av totalt drygt 560 kg utgörs inte 
mindre än 400 kg av neolitisk keramik. Det bety-
der hundratusentals skärvor från ett mycket stort 

Östsvensk  
neolitisk keramik 
 i Bagges efterföljd

Niklas Ytterberg, Riksantikvarieämbetet UV GAL
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Figur 1. Samtliga i undersökningen ingående boplatser med neolitiskt keramikmaterial maskerade samt E4:ans 
sträckning. Dagens strandlinje angiven.

Figure 1. All sites with Neolithic pottery treated in the study and the new highway E4. Current shoreline shown.

Uppsala
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antal kärl, vilka alla speglar de samhällen som ska-
pat dem. Keramikhantverket introducerades här i 
skiftet mellan mesolitikum och neolitikum, ca 
4 000 f Kr. Ett tiotal neolitiska boplatser med ke-
ramik kom att undersökas inom vägprojektet, vil-
ka tursamt nog representerar hela den neolitiska 
sekvensen, ca 4000–1800 f Kr.

Undersökningsområdet har avgränsats till nor-
ra Mälardalen och södra Norrland, som förutom 
landskapet Uppland består av östra Västmanland 
(Västerås kommun) samt landskapen Gästrikland 
och Hälsingland. Uttryckt annorlunda utgör un-
dersökningsområdet en rektangel med sidorna 
300 x 100 km. Idag känner vi till mer än 300 neo-
litiska boplatser inom detta stora område (fig. 1).

För de i studien ingående keramikmaterialen 
gäller att jag personligen registrerat och/eller stu-
derat fynden från E4-projektet, medan uppgifter 
om övriga material av tidsskäl har excerperats vid 
litteratur- och arkivstudier. Ett kritiskt förhåll-
ningssätt är givetvis nödvändigt för fyndmaterial 
vars beskrivning är heterogen. Keramiken har in-
samlats vid inventeringar och besiktningar, prov-, 
forsknings- och exploateringsundersökningar un-
der de senaste dryga 100 åren.

Tillbakablick
Keramikforskning har en lång tradition och har 
utgjort stommen för såväl kronologi och typologi 
som indelningen i neolitiska kulturer. Portalverken 
om respektive trattbägarkulturens-, gropkeramik-
kulturens- och stridsyxekulturens keramik i Skan-
dinavien publicerades efter omfattande empiriska 
studier i mitten av 1900-talet (Becker 1947; Bagge 
1951; Malmer 1962). För den finska kamkeramiken 
gjordes tidigt motsvarande arbeten (Äyräpää 1930; 
Meinander 1939, 1954; Siiriäinen 1974). Det är slå-
ende att de iakttagelser som gjordes av det tidiga 
1900-talets pionjärer i princip har stått sig fram 
till idag (jfr Almgren 1906a, 1906b, 1912; Nerman 
1911; Lindqvist 1916; Ekholm 1918, 1929; Forssan-
der 1933; Bagge 1938; Florin 1938). Det är samma 
kulturer, perioder och typer av keramik som ännu 
diskuteras, om än under delvis nya namn.

Följande redogörelse avser att kortfattat lägga 
fram tendenserna i den östsvenska keramikforsk-

ningen, ett område som i litteraturen ofta kallas 
östra Mellansverige, och som till stora delar sam-
manfaller med mitt undersökningsområde. Däref-
ter följer en genomgång över strandlinjeförskjut-
ningens inverkan på studiet av stenåldersboplatser.

Neolitisk keramik i Östsverige  
– en rekapitulering
Ett grundläggande problem med den östsvenska 
neolitiska keramiken är att den är bunden till våra 
kulturhistoriska klassificeringar såsom bestående 
av skilda ”kulturer”. Dessa, om än tidvis ifrågasat-
ta, har blivit synonyma med förhistoriska samhäl-
len. Därför har ingen fristående keramikkronologi 
kunnat upprättas för hela neolitikum i Östsverige, 
utan flera sinsemellan svårförenliga typologier 
har upprättats för respektive kultur (Strinnholm 
2001; Malmer 2002).

Gropkeramik 
Det tidiga 1900-talet var en dynamisk tid för sten-
åldersforskningen. Utgående från seminariet vid 
Uppsala universitet gjordes omfattande landskaps-
visa sammanställningar (Baudou 2006). Enstaka 
stenåldersboplatser var tidigt kända, bland annat 
på Gotland, men det var först i och med upptäck-
ten av boplatserna vid Åloppe i Uppland år 1901, 
som forskningen kring de östsvenska neolitiska 
boplatserna tog fart. Undersökningar följde raskt 
vid Åloppe och det sedan tidigare kända boplats-
området vid Torslunda. Den viktigaste iakttagelsen 
var att boplatserna varit strandbundna. Keramiken 
från dessa platser kom att bilda bas för en första re-
lativ kronologi grundad på keramikens form, gods-
typ och dekor (Almgren 1906a, 1906b).

Till en början användes inte boplatsernas in-
bördes nivåer i typologin, men med de från 1905 
upptäckta Säterboplatserna vid Bråviken kunde 
Birger Nerman göra den korrekta kopplingen mel-
lan höjdnivå och typ av keramik. Enkelt uttryckt 
utgjorde strandlinjeförskjutningen, där äldre bo-
platser var belägna på högre nivåer än yngre, ett 
bevis på de strandbundna boplatsernas oliktidig-
het. Därmed fick den av Oscar Almgren uppställda 
kronologin, där den ”megalitiskt påverkade” kera-
miken med vertikalt ställd ornamentik ansågs vara 
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utvecklad ur en primitivare keramik, inverteras 
(Nerman 1911). Följden blev att gropkeramiken 
istället ansågs utvecklad ur den sydskandinaviska 
trattbägarkulturen, för att under östlig påverkan 
övergå i den typiska gropkeramiken, med horison-
tellt ställd ornamentik. Sätertypologin II, III och 
IV, efter de tre beskrivna boplatserna, utgjorde en 
solid grund för gropkeramikforskningen i östra 
Mellansverige (Nerman 1927). Säter I utgick ti-
digt ur typologin för att den inte kunde beläggas 
med säkerhet, men antogs ha utgjort en lokal vari-
ant av trattbägarkeramik.

Med upptäckten av keramikens relativa krono-
logi kunde alla nyundersökta boplatser enkelt ord-
nas efter höjdnivå och keramikens utseende. Här 
kan exempelvis undersökningarna vid Bälinge 

mossar på 1910- och 1920-talen nämnas och ke-
ramiken därifrån jämfördes med de befintliga ty-
pologierna från Åloppe och Säter (Lindqvist 1916; 
Ekholm 1918, 1926, 1929).

I en egen klass står Axel Bagges bearbetningar 
av det mycket omfattande fyndmaterialet från den 
1935–1936 och 1950 undersökta Fagerviksboplat-
sen. Arbetet har fått stor inverkan på klassifice-
ringen av östsvensk neolitisk keramik. Precis som 
Säterboplatserna ligger Fagervik vid den branta 
nordsidan av Bråviken i Östergötland. Här är det 
dock frågan om ett enda boplatsområde som antas 
ha haft en kontinuerlig förflyttning efter strand-
linjen över hela den mellanneolitiska perioden 
(Bagge 1949:145, 1951). Bagge hade tidigt klart 
för sig Fagerviks potential utifrån en bred och 
djup erfarenhet av neolitiskt boplatsmaterial. To-
talt utgjordes keramiken av 170 000 skärvor, varav 
45 000 dekorerade, belägna i en gradvis sluttning 
mellan 31 och 22 m ö.h. Platsens vetenskapliga 
potential bestod just i den stora mängden fynd, 
väl lämpade för statistiska beräkningar, i kombi-
nation med den långa användningstiden. Bagge 
ordnade keramiken efter godstyp, kärlform och 
dekor i halvmetersintervall och menade att en 
kronologisk skiktning i fem stadier, Fagervik I–V, 
utkristalliserades. Beroende på att boplatsen följt 
den vikande stranden längs sluttningen är nivå-
skillnaden mellan varje stadium bara 1–2,5 meter 
i vertikalled, vilket dock motsvaras av 7–15 meter 
i horisontalled (Segerberg 1999:81). Fagervik I 
anses utgöra en hybrid mellan trattbägarkeramik 
och gropkeramik och Fagervik V är stridsyxekera-
mik. Fagervik II, III och IV utgör stadier av intern 
utveckling inom gropkeramiken, med Fagervik II 
som ”megalitiskt influerad” gropkeramik och Fa-
gervik III som ”typisk gropkeramik”, medan Fa-
gervik IV utgör en sen variant (fig. 2). Fagervik 
II–IV motsvaras i stort sett av serien Säter II–IV. 
Keramik från ett visst Fagerviksstadium förekom 
blandat med andra på högre nivåer, något Bagge 
var väl medveten om. Han menade att det var den 
lägsta nivån för de olika keramiktypernas före-
komst som avgjorde nivån för de olika Fagerviks-
stadierna, eftersom bosättningen följt efter den 
vikande strandlinjen (Bagge 1938, 1951).

Kritik har riktats mot att varken strandlinje-

Figur 2. Gropkeramiken och Fagervikskronologin. 
Här exemplifierad utifrån schablonbilder av keramik 
typisk för respektive Fagervik II (överst), III (mitterst) 
och IV (nederst) (från Segerberg m fl 1991).

Figure 2. Pitted Ware and the Fagervik chronology. 
Here illustrated with generic examples of types F II (top), 
F III (middle), F IV (bottom).
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förskjutningens exakta förlopp eller stratigrafin 
beaktades i analysen, samt att klassificeringen 
av dekoren aldrig presenterades ingående och att 
bedömningen av de olika godstyperna snörkera-
mik respektive gropkeramik är oklar (Meinander 
1957:91ff; 1962; Malmer 1962:721ff; Löfstrand 
1974:6ff, 20f; Segerberg 1999:75ff; Strinnholm 
2001:35f). Det har senare gjorts försök att datera 
Fagerviksstadierna genom typologiskt utvalda 
skärvor med organiska rester. De hittills publice-
rade dateringarna visar att Fagervik I verkligen 
är äldst och att Fagervik IV är yngst, men att Fa-
gervik II och III inte kan särskiljas statistiskt. De 
visar också att den äldsta gropkeramiken dyker 
upp redan i mitten av tidigneolitikum. Bagges 
kronologi är därför inte längre låst till mellanneo-
litikum (Segerberg m fl 1991; Olsson & Edenmo 
1997:183f; Segerberg 1999:129). Slutsatsen är ändå 
att Fagervikskronologin på ett övergripande plan 
har en giltighet, men att frågetecken kan resas när 
man går in i detaljfrågor.

Idag har Bagges kronologiska indelning av grop-
keramiken testats mot en mängd undersökta ma-
terial i hela Östsverige och har trots förslag till al-
ternativa modeller (Baudou 1966; Welinder 1971, 
1976, 1978; Löfstrand 1974; Björck 2003) inte 
kunnat rubbas som ett instrument för typologisk 
datering av boplatser (Olsson 1997). Bagge mena-
de att försiktighet skulle iakttas vid överregionala 
jämförelser, men att typologin var normerande för 
Bråvikenområdet. Gropkeramiken måste således 
ses i ljuset av lokala och regionala grupper (Bagge 
1951:63ff; Welinder 1973).

Trattbägarkeramik 
En allmänt vedertagen kronologi för den östsven-
ska varianten av trattbägarkeramik har aldrig kun-
nat presenteras och oftast görs direkta analogier 
med Sydskandinavien. Detta trots att Axel Bagge 
och Sten Florin redan på 1920-talet kunde påvisa 
att tidigneolitisk keramik också förekom i Mälar-
området. Florins undersökningar av boplatserna 
vid Mogetorp och Östra Vrå gav upphov till be-
nämningen Vråkultur, den östsvenska trattbägar-
kulturen. Hur denna äldsta keramikkultur utveck-
lats debatterades länge som ett resultat av antingen 
kulturströmningar eller befolkningsförflyttningar 

från Sydskandinavien eller Västsverige (Florin 
1938, 1958; Becker 1947; Bagge 1949; Welinder 
1974:248; Hulthén & Welinder 1981:170ff). Florin 
framförde idén att Vråkulturen var lika gammal 
som trattbägarkulturen i Sydskandinavien, något 
han fick kraftig kritik för. Men på senare år har det 
visat sig att de äldsta keramikförande boplatserna 
i Östsverige verkligen har samma ålder som de i 
Sydskandinavien (Kihlstedt m fl 1997).

Eftersom Vråboplatserna inte var strandbundna 
som de gropkeramiska, kunde de inte relateras till 
skilda nivåer för dateringsändamål. En lös krono-
logi upprättades, med ett äldre och ett yngre ske-
de, baserad på skillnader i dekorens frekvens och 
sammansättning på typboplatserna Mogetorp och 
Östra Vrå (Florin 1938, 1958). Den äldre kerami-
ken beskrivs som sparsamt och enkelt dekorerad 
strax under mynningskanten, medan den yngre 
har haft en rikare och mer varierad dekor. Typo-
login påminner om den förmegalitiska trattbä-
garkulturens kärltyper i Sydskandinavien (Becker 
1947; Koch 1998). Indelningen har kritiserats för 
att boplatsernas tidsmässiga förhållande inte är 
tillfredsställande utrett och att keramiktyperna 
mellan boplatserna inte är klart åtskilda (Kihl-
stedt 1997:115f). Ett annat försök till seriation av 
keramik utifrån dekor, form och teknologi på de 
närkingska boplatserna Hjulberga 1 och 2 samt 
Vallby gjordes av Stig Welinder och Birgitta Hult-
hén. Förekommande dekortyper påminner starkt 
om de av Florin presenterade. Keramiken uppvisar 
generellt större likheter inom boplatserna än mel-
lan dessa. Studien föreslog en indelning i en äldre 
typ, med låg frekvens tvärsnodd, och en yngre typ, 
med hög frekvens. Likaså ökar andelen dekorera-
de och profilerade skärvor i Vallby-Hjulberga-ma-
terialen över tid (Hulthén & Welinder 1981:54ff).

Den materialtillväxt som framför allt de stora 
exploateringsprojekten medfört de senaste decen-
nierna har givetvis betydelse för studier av kera-
mikmaterial. Gunlög Graner (2003) har gjort ett 
nytt försök att gruppera den tidigneolitiska Vråke-
ramiken utifrån kärlform och dekor, i relation till 
Eva Kochs gruppering av östdansk keramik. Resul-
tatet visar, liksom tidigare forskning, att den öst-
svenska keramiken inte kan jämföras direkt med 
den sydskandinaviska. Graners kärltyper Vrå I–IV 
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motsvarar inte en kronologisk skiktning av mate-
rialet, utan snarare olika typer av keramik som till 
stor del förekommit parallellt. Vad studierna vi-
sar är att det råder större skillnad mellan enskilda 
boplatser, än över tid (Hallgren & Possnert 1997; 
Kihlstedt 1996, 1997:116; Graner 2003).

Stridsyxekeramik
Den av Mats P. Malmer definierade svensk-norska 
stridsyxekulturen antas stamma från södra Sveri-
ge och har spridit sig norrut. Dess första uppträ-
dande i Skåne sätter gränsen för mellanneoliti-
kum A och B (Malmer 1962). Kännetecknande för 
stridsyxekeramiken är att den ofta är blandad med 
äldre eller yngre keramik, eller t o m utgör enstaka 
inslag på annars homogena trattbägar- eller grop-
keramiska boplatser (Olsson 1996:43; Segerberg 
1999:20). I kontrast till detta svårgripbara står de 
särpräglade och konventionsbundna gravarna med 
ofta välbevarade kärl. Godset kännetecknas av ett 
kvalitativt högstående hantverk, men är kvantita-
tivt betydligt mer sällsynt än den övriga neolitiska 
keramiken. Godset är fint, knappast lämpat till 
kokkärl. Under kontinentala impulser utvecklas 
stridsyxekeramiken till en egen stil på den skandi-
naviska halvön (Hulthén 1977).

Det samlade fyndmaterialet av stridsyxekera-
mik utgjorde vid tiden för Malmers arbete drygt 
300 identifierbara kärl från knappt 150 fyndplatser 
(Malmer 1962, 1975). Vanligast förekommande är 
den i Skåne-Blekinge, med en successiv minsk-
ning norrut. Malmer kunde på grundval av de-
korens arrangemang dela in keramiken i 14 typer. 
Genom fyndkombinationer av slutna fynd kunde 
en typologi uppställas för de vanligaste av typerna, 
A–B–G–H–J–C, som spänner över sex delperio-
der. Varje period inleds med uppträdandet av en 
ny keramiktyp i Skåne-Blekinge och avslutas med 
införandet av nästa typ. Period 1–5 ryms inom 
mellanneolitikum B medan period 6 förekommer 
en bit in i senneolitikum (Malmer 1975). Krono-
login ska ses som en glidande skala, att en ny kera-
miktyp dyker upp betyder inte att den föregående 
slutat tillverkas. Därmed har flera typer förekom-
mit parallellt. Det finns också en förskjutning i 
dateringarna för Mälardalen och södra Norrland 
jämfört med Skåne (Malmer 1975:25f).

Malmers grundliga presentation och statistiska 
analys av stridsyxekeramiken har gjort den allmänt 
accepterad. Nya material kan relativt enkelt föras 
in i den befintliga typologin. Materialtillväxten 
har dock varit betydande sedan den publicerades 
varför en revision vore påkallad.

Redan tidigt noterades att enskilda sena strids-
yxekärl hade element som påminde om gropke-
ramiska attribut, så som stora kärlväggsgropar 
(Forssander 1933; Malmer 1962:36). Keramik som 
varken kan sägas vara entydigt gropkeramisk eller 
stridsyxekeramisk har sedan uppmärksammats allt 
oftare med fyndplatser från Hälsingland i norr till 
Gotland och Östergötland i söder (Bagge 1951:84, 
115; Hulthén 1996; Edenmo m fl 1997:189f). Fe-
nomenet har hanterats genom att en hybridva-
riant av sent mellanneolitisk/tidigt senneolitisk 
keramik har särbehandlats och benämnts ”tredje 
gruppen” (Holm m fl 1997:231f; Larsson 2003; 
Graner & Larsson 2004).

Senneolitisk keramik
Den mer anonyma och betydligt mindre stude-
rade senneolitiska keramiken har symtomatiskt 
nog inte fått någon indelning efter kultur, utan 
ansluter till den ”kulturlösa” bronsåldern. Att sä-
kert skilja ut explicit senneolitiska drag hos kera-
miken är svårt, eftersom den oftast förekommer på 
boplatser med ett större tidsdjup än de neolitiska 
och få 14C-dateringar finns tillgängliga. Typiska 
senneolitiska kännetecken är svagt s-formade kärl 
med taggtråds- eller tvärsnoddsdekor, horisontella 
vulster under mynningen eller snörintryck. Även 
kam- och tandstämpel förekommer. Men inte ens 
de övergripande dragen i den interna utvecklingen 
inom perioden är kända. Uppenbarligen utgör sen-
neolitikum ett brytningsskede som med nuvarande 
kunskap är alldeles för lite känt. Ofta har kerami-
ken beskrivits utifrån de något atypiska lokalerna 
Stora Förvar och Hedningahällan och analogier 
med den finska kiukaiskeramiken (Schnittger & 
Rydh 1940; Meinander 1954; Schierbeck 1994; 
Holm m fl 1997:230ff; T. Eriksson 2002, 2003; 
Holm 2003). Senneolitisk keramik är utan tvekan 
ett angeläget forskningsområde.
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Boplatser och  
strandlinjeförskjutning

Strandförskjutningen är resultatet av ett komplext 
växelspel mellan tektoniska rörelser i jordens yta, 
isostatisk landhöjning till följd av nedisningar vid 
jordens poler och eustatiska variationer i havsy-
tans nivå. Vid varje given tidpunkt har dessa tre 
faktorer haft olika stor inverkan på den strandnivå 
som varit aktuell vid havskusten. Att beräkna hur 
dessa variabler förhållit sig till varandra, i form 
av strandlinjens successiva förskjutning, är svårt. 
Trots det har den kvartärgeologiska forskningen 
en lång tradition på området. Man kunde tidigt 
påvisa en samvariation eller association mellan ni-
våer och typologiskt daterade fynd. Arkeologiska 
arbeten från tidigt 1900-tal innehåller ideliga re-
ferenser till nivåer och angivelser i förhållande till 
synkrona strandbildningar (t ex Nerman 1911; Ek-
holm 1915; Nihlén 1927). Ett nära samarbete mel-
lan kvartärgeologer och arkeologer etablerades.

Uppfattningen om strandlinjens kontinuer-
liga förflyttning mot lägre nivåer kom senare att 
ifrågasättas (Rydbeck 1928). Det visade sig att de 
isostatiska och eustatiska variationernas växelspel 
är sådan att effekten av havsytans höjning under 
vissa perioder varit större än landhöjningen, så att 
transgressioner uppstått. På så sätt kunde teorin 
om strandförskjutningen upprätthållas endast för 
stora tidsavsnitt och för stora områden. Det var 
därmed inte möjligt att använda den för detaljda-
teringar av boplatser inom begränsade geografiska 
avsnitt (Löfstrand 1974:15).

Transgressionsföreteelsen gäller dock inte för 
studiet av stenåldersboplatser norr om Mälaren. 
Även om förklaringsmodellen för strandförskjut-
ningen i Uppland och södra Norrland synbarligen 
är komplicerad, utgör det faktum att transgressio-
ner saknas att landskapet har höjt sig kontinuer-
ligt, eller åtminstone enkelriktat (Granlund 1931; 
Asklund 1935:87ff; Robertsson & Persson 1989:17; 
Segerberg 1995:222ff, 1999:150ff; Risberg 1999; 
Hedenström 2001:39ff; Björck 2003:24ff, ma-
nus; Risberg & Alm 2004; Karlsson & Risberg 
2006:109f; Risberg m fl i denna volym). För det 
här aktuella undersökningsområdet gäller alltså 
att strandbundna boplatser som är belägna på 

samma nivå, inom ett mindre geografiskt avsnitt, 
är samtida. Begreppet avser inte direkt och absolut 
samtidighet, utan förekomst inom en kort period, 
jämförbar med exempelvis en generation. Om bo-
platserna har varit kustbundna och hur nära stran-
den de verkligen har legat har debatterats flitigt, 
men fisk- och sälben samt ofta svallade keramik-
skärvor talar sitt tydliga språk (Almgren 1906b; 
Åkerlund 1996:84ff; Åkerlund & Nordquist 1997; 
Segerberg 1999:19, 148; Björck 2003).

I norra Mälardalen och södra Norrlands kust-
land är landskapet generellt flackt. Det betyder att 
stora landområden i horisontalled påverkas även 
vid mycket små förändringar av havsnivån i verti-
kalled. En relativ skiktning av boplatser kan därför 
göras inom varje studerad del av undersöknings-
området. Denna skiktning gynnas av det faktum 
att flertalet boplatser norr om Mälaren är belägna 
i flacka sluttningar, vilket gör att intervallen inte 
påverkas nämnvärt av om boplatserna legat direkt 
på eller något uppdraget från den dåtida stranden. 
Kopplingen mellan boplatsernas nivåer och da-
tering är avgörande för studiet av keramiken och 
dess datering i föreliggande arbete.

Den allvarligaste kritiken mot en gruppering 
inom eller mellan enstaka lokaler efter deras nivå, 
är att det statistiska underlaget har saknats och 
kopplingen till den forntida strandlinjen har ifrå-
gasatts (Löfstrand 1973:24f, 1974:7; Strinnholm 
2001:37f). Men Niclas Björck har visat att den 
stora massan av inventerade och delvis under-
sökta boplatser som blivit kända sedan 1990-talet 
i norra Uppland och södra Norrland tillåter helt 
nya generaliseringar i studiet av neolitisk boplats-
struktur (Björck 1999a, 2000, 2003). Det som gör 
grupperingen av boplatser efter nivå statistiskt sä-
kerställd är det stora antalet. Idag är över 300 bo-
platser kända inom undersökningsområdet. Inom 
varje del av undersökningsområdet framträder, 
vid en jämförelse mellan boplatsernas lägsta nivå, 
fem intervall med många boplatser, tydligt åtskil-
da av intervall med få boplatser. Tolkningen är att 
boplatserna utgör samtida grupperingar, horison-
ter, vilka relaterar till en samtida strandlinjenivå. 
Uppenbarligen har strandförskjutningen haft ett 
ojämnt förlopp, vilket har ett samband med det 
komplexa förloppet med transgressioner söder om 
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undersökningsområdet, men som här i sin helhet 
varit regressivt (Alsö 1999; Hedenström 2001; 
Risberg m fl i denna volym). Nivåerna som repre-
senteras av många boplatser utgör uppstannande 
strandlinjer och de näst intill tomma intervallen 
är på samma sätt belägg för en snabbare regres-
sion. Niclas Björck har utarbetat en modell där de 
lokala boplatshorisonterna länkas samman till en 
överregional relativ kronologi för undersöknings-
området (Björck 2003:27f; Björck manus). De fem 
boplatshorisonternas relativa datering har efter 
hand givits absoluta dateringar genom 14C-ana-
lyser (fig. 3). Först efter detta har fyndmaterialet 
mellan horisonterna jämförts för att se typologis-
ka förändringar över tid.

Horisonter 

Av de 315 lokaler som ingår i studien har 93 % varit 
belägna direkt vid havskusten, antingen på fastlan-
det eller på öar. Majoriteten av den lilla andelen 
boplatser som legat i inlandet på högre nivåer har 

sannolikt också varit strandbundna, men vid in-
sjöar och vattendrag. Detta antagande stöds av 14C-
dateringar och typologi. Boplatsernas lokalisering 
skiftar emellertid över tid, 15 % av boplatserna från 
horisont 1 (se nedan) är belägna i inlandet medan 
så många som 76 % är det från horisont 5/senneo-
litikum. Enbart 3 % av boplatserna från de mellan-
liggande horisonterna är belägna i inlandet (fig. 4).

Ser man till de enskilda boplatshorisonterna, 
såsom de definierats av Niclas Björck, grundas 
de på tydliga frekvensökningar i sammanställ-
ningar av boplatser efter nivåer. Eftersom detta 
mönster är likartat över i princip hela under-
sökningsområdet, har nivåerna kunnat likriktas 
gentemot den centralt belägna Gävleisobasen, så 
att boplatser norr om den måste justeras ned och 
boplatser söder om den justeras upp nivåmässigt, 
för att bli jämförbara (fig. 5).

Med hjälp av 14C har boplatshorisonterna över-
satts i tentativ absolut kronologi (Björck 2003:27f). 
Inte mindre än 152 relevanta 14C-dateringar från 
sammanlagt 42 lokaler finns att tillgå inom un-

Horisont Intervall 
m ö.h.

14C BC 14C 
BP

Arkeologisk 
period

1 49-55 4000-
3650

5150-
4850

TN I

2 46-50 3650-
3400

4850-
4600

TN I-II

3 42-47 3400-
2800

4600-
4200

TN II-MN A

4 39-42 2800-
2500

4200-
4000

MN B

5 36-40 2500-
2200

4000-
3800

MN B-SN I

Figur 3. Absoluta dateringar av de fem boplatshori-
sonterna i undersökningsområdet, grundat på 152 14C-
dateringar varav 45 utförda på organiska beläggningar 
på keramik. Horisonterna definierade som frekvensök-
ningar av boplatser inom skilda nivåer.

Figure 3. Absolute dates for the five site horizons in 
the area of study, based on 152 radiocarbon analyses of 
which 45 where performed on organic residues on pots-
herds. The horizons are defined as site frequency spikes 
at certain levels above the sea.

Figur 4. Fördelningen av kustanknutna- respektive 
inlandsboplatser för respektive horisont.

Figure 4. The ratio of shore sites to inland sites at the 
various horizons.

Horisont Kust Inland Summa

1 33 6 39

2 64 4 68

3 127 2 129

4 61 1 62

5/SN 4 13 17

Summa 289 26 315
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dersökningsområdet, varav det från 20 lokaler 
finns minst två, men ofta flera, samtidiga prover.

Horisont 1 rymmer 39 lokaler, varav 6 inlands-
lokaler, medan övriga varit strandbundna vid 
fastlandskusten eller på öar. Horisonten ligger 
enligt Gävleisobasen mellan ca 49 och 55 m ö.h. 
och kan utifrån medelvärden av 14C för respekti-
ve boplats dateras till ca 4000-3650 f Kr. Enstaka 
dateringar antyder dock en senare avgränsning 
av perioden. Detta grundas på 39 14C-analyser, 
varav 13 utförts på organiska beläggningar (s k 
matskorpa) direkt på keramik.

Horisont 2 ligger i intervallet 46-50 m öh och 
dateras utifrån medelvärden till ca 3650-3400 
BC, grundat på 15 14C-analyser, varav 5 mat-
skorpedateringar. Flera dateringar visar på en 
betydligt senare avgränsning av perioden, ned 
mot 3000 BC. Med tanke på att de 68 kända lo-
kalerna, varav 4 inlandsboplatser, har horisont 2 
märkbart få absoluta dateringar. En förstärkning 
i det avseendet är därför påkallad.

Från horisont 3 finns inte mindre än 129 lokaler, 
varav bara två från inlandslägen. De ligger i inter-
vallet 42-47 m ö.h. och dateras till ca 3400-2800 f 

Kr. Detta baseras på 44 14C-analyser varav 16 på 
matskorpor. Det statistiska underlaget för hori-
sont 3 är därmed gott.

Horisont 4 utgörs av 62 lokaler belägna mel-
lan 39 och 42 m ö.h. En av dessa ligger i inlandet. 
Utifrån 25 14C-analyser, varav 7 på organiska be-
läggningar, kan horisonten tidfästas till mellan 
ca 2800 och 2500 f Kr.

Horisont 5 innehåller bara åtta lokaler, varav två 
i inlandet, på nivåer 36-40 m ö.h. 21 14C-dateringar, 
varav fyra matskorpor, placerar horisonten mellan 
ca 2500 och 2200 f Kr. Eftersom underlaget för 
tolkningar av horisont 5 är svagt har materialet utö-
kats med ett urval av senneolitiska lokaler inom un-
dersökningsområdet. Dessa är nio till antalet, samt-
liga inlandslokaler. Endast 6 14C-analyser finns att 
tillgå för dessa lokaler, men de placerar sig väl inom 
senneolitikum och företrädesvis på andra sidan mil-
lennieskiftet i det andra årtusendet f Kr.

Dateringen av horisonterna är inte oproble-
matisk eftersom överlappningar förekommer. 
Störst överlappning finns mellan horisont 2 och 
3, medan skillnaderna mellan horisont 3, 4 och 5 
har en statistisk signifikans. Överlappningen mel-

Figur 5. Fördelningen av i undersökningen ingående strandbundna boplatser efter nivå, kalibrerade efter Gävleiso-
basen. Kluster av boplatser syns vid omkring 54 m ö.h. (horisont 1), 49 m öh (horisont 2), 45 m ö.h. (horisont 3) och 40 
m öh (horisont 4), medan nivåerna däremellan och därunder (horisont 5) bara har ett fåtal strandbundna boplatser.

Figure 5. The distribution of studied shore sites according to level above the sea, calibrated to the Gävle isobase. 
Sites cluster at about 54 m a.s.l. (horizon 1), 49 m a.s.l. (horizon 2), 45 m a.s.l. (horizon 3) and 40 m a.s.l. Levels 
between and below these five clusters have few shore sites
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lan horisonterna har främst att göra med att 14C-
metoden för stora delar av neolitikum är ett för 
grovt instrument. Detta problem har tidigare på-
pekats bl a. vid matskorpedatering av typologiskt 
klassificerad gropkeramik i Östsverige (Segerberg 
m fl 1991; Edenmo m fl 1997:184f), och torde 
åtminstone delvis hänga samman med kalibre-
ringskurvans utseende. En framkomlig väg är att 
utgå från långa serier av dateringar, företrädesvis 
utförda på material med låg egenålder. Dessa kan 
i gynnsamma fall kombinationsdateras, när den 
statistiska samhörigheten är tillräckligt stor, var-
vid snävare intervall erhålls (Segerberg 1999:111, 
129; Lekberg & Matthing manus). Dateringar av 
organiska beläggningar på keramik är intressanta 
eftersom de kan koppla typologiska element till en 
absolut datering. Men det finns flera felkällor och 
studier visar att sådana dateringar ibland tenderar 
att bli äldre i förhållande till förväntad ålder (Se-
gerberg m fl 1991; Persson 1995, 1999; Segerberg 
1995:218, 1999:129). Att datera brända ben vid 
AMS-laboratorierna är en annan möjlighet. Här 
finns dock uppenbara problem med reservoiref-
fekten för datering av marina arter (Persson 1999; 
Storå 2001; G. Eriksson 2003, 2004). Sådana da-
teringar bör därför styrkas av andra 14C-dateringar 
för att vara användbara. Slutsatsen är att det är 
viktigt att vid en samlad bedömning av lokalernas 
ålder utgå från en såväl av nivå och 14C som typo-
logi (jfr Åkerlund m fl 1995). I det sammanhanget 
får 14C anses vara den svagaste länken (Olsson 
1997:449). Typologisk variation och boplatsnivå 
visar sig därför generellt som bättre för en krono-
logisk skiktning av materialet. I viss mån är även 
nivån en osäker faktor eftersom den är beräknad 
gentemot en normerande isobas. Endast genom 
att identifiera förändring i mycket stora material 
över en lång tid kan därför modellen användas. 
Det är en fråga om upplösning, vilken nivå som 
efterfrågas, och vi får nöja oss med de allmänna 
tendenserna (jfr Bagge 1951).

Keramiken 
All keramik från samtliga kända lokaler i under-
sökningsområdet presenteras här i relation till 
respektive horisont. Sammantaget ingår över 

två ton keramik i studien, utgörande nästan en 
miljon krukskärvor. Av dessa har författaren 
själv detaljstuderat en femtedel, keramiken från 
E4-projektet, medan resten har excerperats ur 
litteratur och arkiv samt i vissa fall översiktligt 
granskats okulärt.

I figur 6 syns att denna stora massa inte är jämnt 
fördelad över tid, vilket kommer att diskuteras 
mer ingående längre fram.

Horisont 1 (4000–3650 f Kr)

Sammanlagt 39 keramikförande boplatser i un-
dersökningsområdet tillhör horisont 1, med 
uppskattningsvis minst 70 kg keramik eller över 
50 000 skärvor (fig. 6, 7). En mycket stor andel 
av keramiken kommer från undersökningen av 
Fågelbacken i Västmanland, omkring 36 kg, samt 
Anneberg i Uppland, drygt 28 kg (Apel m fl 1995; 
Lekberg manus; Segerberg 1999:47ff.). Förutom 
dessa finns bara mindre material dokumenterade 
från horisont 1.

All keramik är i princip av fast gods, d v s. utan 
porer efter material som har urlakats. Undanta-
get utgör enstaka mindre förekomster av ett i låg 
grad porigt gods, som skulle kunna vara ben- el-
ler möjligen hårmagrat, från t ex Fågelbacken i 
Västmanland, Lilla Gävsjö i Uppland, Strångnäs 
udde i Gästrikland och Kyrkby i Hälsingland 
(Olsson manus:66; Graner 2003:20; Björck ma-
nus; Hallgren muntligen). Huruvida detta inslag 
är samtida eller yngre är dock osäkert.

Ofta beskrivs den tidigneolitiska keramiken 
som tillverkad i ett fast gods och med en glättad 
yta som distinkt avviker från den senare gropke-
ramiken (Bagge 1951; Segerberg 1999:63). Det är 
tveksamt om denna godstyp kan sägas vara all-
mänt kännetecknande för horisont 1, även om den 
förekommer. Detta har också visats vid keramik-
teknologiska undersökningar av samtida keramik 
i östra Sverige (jfr Segerberg 1999:80; Brorsson 
& Sköld 2005; Stenbäck & Graner 2005:110f). 
Snarare är den stora variationen i godsets ytbe-
handling kännetecknande, med grov eller enkelt 
avstruken yta likaväl som polerad eller glättad. 
Dessutom är horisont 1-keramik påfallande ofta 
vittrad eller hårt nött till småfragment.
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Däremot är keramiken möjligen tekniskt homogen, 
utifrån resultaten av de båda publicerade godsana-
lyser som finns att tillgå, från Anneberg och Gläd-
jen, båda i Uppland. Dessutom har keramik från Få-
gelbacken genomgått teknologisk analys, men den 
är tyvärr ännu opublicerad. Keramiken är tillver-
kad av kalkfria finleror med varierande silt innehåll 
samt magrad med krossad granit. Magringsandelen 
är normal och magringskornen genomgående med-
elstora till stora, 2–5 mm (Lindahl 1999; Brorsson 
& Stilborg 2006; Ytterberg 2006b). En schablon-
bild av tidigneolitisk keramik är annars att den är 
mycket grovmagrad, ofta med största magrings-
korn överstigande 5 mm (jfr Bagge 1951:65), ett 
påstående som vore intressant att följa upp med fler 
godsanalyser. Utifrån de publicerade boplatserna 
Anneberg och Glädjen kan det inte beläggas, utan 
snarare utgör 5 mm en absolut övre gräns.

Kärlformen är svår att rekonstruera på grund 
av materialets fragmentariska natur. Utifrån de 
bättre bevarade materialen har kärlen haft en tyd-
ligt s-svängd profil med rundad botten, träffande 
beskriven som klockformad. Denna s-form be-

nämns för b-profil (Bagge 1951:82). Mynningarna 
är överlag utåtlutande, vilket tillsammans med öv-
riga element ger en trattform. Från Fågelbacken 
finns en antydan om mer profilerade kärl, där hal-
sen övergått i en markerad, utåtböjd skuldra, en a-
profil (fig. 8). Denna indikation är dock den enda 
hittills och huvudsakligen tycks kärlen ha haft ett 
enkelt klockformat utseende.

En majoritet av kärlen har varit dekorerade. In-
ventariet innehåller kärl med en varierande grad 
av dekor, från närmast yttäckande till enbart enk-
la intryck under mynningsranden eller helt ode-
korerade. På fyra av de 39 lokalerna är keramiken 
helt odekorerad. En viktig källkritisk aspekt är att 
undersökningsmaterialen ofta är mycket små och 
att det därför inte kan uteslutas att dekorerad ke-
ramik funnits även på dessa platser.

På alla utom fem platser förekommer de för 
neolitisk östsvensk keramik typiska kärlväggs-
groparna, men i relativt låg grad. På de båda väl-
undersökta boplatserna Fågelbacken och Glädjen 
har bara omkring 1–3 % av skärvorna gropdekor. 
Dessa platser har övervägande mindre kärlväggs-

Figur 6. Den neolitiska keramiken inom undersökningsområdet fördelat per horisont. Vikt i gram, antal i stycken 
(skärvor). Här syns tydligt att materialet från horisont 3 dominerar stort (jämför Bagge 1951).

Figure 6. Neolithic pottery from the area of study grouped by horizon. Weight in grams, number in sherds. Horizon 
3 dominates strongly.
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Figur 7. Lokaler tillhöriga horisont 1 med en strandlinje visande situationen 5800 kal. BP (ca 3800 f Kr). Platser 
som nämns i texten: 1. Fågelbacken; 2. Attersta; 3. Nyskottet; 4. Lilla Gävsjö; 5. Anneberg; 6. Glädjen; 7. Strångnäs 
udde; 8. Kyrkby. Strandlinjen är rekonstruerad efter en metod utarbetad av L. Andersson, SGU. 

Figure 7. Sites in horizon 1 with a shoreline corresponding to the situation 5800 cal. BP (c. 3800 BC).
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gropar med en rik variation i utförandet. Såväl 
rektangulära och kvadratiska som triangulära och 
runda gropar förekommer. Snett instuckna gropar 
finns också. Utvecklingen av form och storlek på 
groparna har tyvärr inte kunnat följas mer ingå-
ende i detta arbete, men allt tyder på att det är 
först fram mot övergången till mellanneolitikum 
som de stora och djupa, cylindriska kärlväggsgro-
parna introduceras. Innan dess har de varit min-
dre och mer oregelbundna till formen (Stenbäck 
2006:166; Brorsson m fl. i denna volym).

Dekorfrekvensen beskrivs som ”låg” eller 
”mycket låg” på tre platser och på ytterligare två 
anges mellan 3 och 7 % av keramiken vara dekore-
rad (räknat på antal). De enda platserna som av-
viker är Fågelbacken med 27 % och Nyskottet med 
omkring 50 % ornamentik. För Fågelbacken gäller 
att det är viktandelen som anges – vilket ger en för 
hög siffra i jämförelse med de övriga där antalsan-
delen anges – men även med detta i beaktande är 
materialet rikligt dekorerat. Undersökningarna av 
Nyskottet var av provkaraktär och bara ett hund-
ratal skärvor tillvaratogs, varav hälften dekore-
rade (Karlinder 1924). Om det är representativt 
för platsen i stort är omöjligt att säga. Platsen har 
tolkats i termer av en samlingsboplats i likhet med 
Fågelbacken och kanske kan dekorandelen förkla-
ras på detta sätt (Apel m fl 1995:206). En annan 
förklaring är tidsaspekten. Andra studier har pe-
kat på att dekorfrekvensen ökar över tid under ti-
digneolitikum (jfr Hulthén & Welinder 1981:54ff). 

Sammanfattningsvis är keramiken från horisont 1 
vanligen dekorerad, men i låg grad, med undantag 
för enstaka platser.

Ornamentiken är sammansatt i enkla kompo-
sitioner, ofta i en eller flera horisontella rader un-
der mynningen (fig. 12, 13). En mer yttäckande 
komposition, som har uppmärksammats på ett 
flertal av platserna, är så kallade sticklinjer eller 

”släpande pinne”, även känt som Furchenstich 
(Bagge 1951). För Fågelbacken anges mellan 5 
och 8 % av keramiken i ”dödshuset” och ”pålan-
läggningen” ha denna dekor. Olika former av in-
trikata geometriska mönster förekommer också 
på enstaka lokaler. Att Attersta och Fågelback-
en i Västmanland uppges ha mer sammansatta 
kompositioner som grankvist, krysskraffering 
och fiskbensmönster kan bero på en längre bruk-
ningstid. För Fågelbacken anges uttryckligen i 
rapporten att en mindre andel av keramiken be-
står av ”typisk gropkeramik”, vilket omtalades 
redan i början av 1900-talet för både Attersta 
och Fågelbacken (Olsson 1917:140ff; Olsson, Eli-
sabet manus:66; Apel m fl 1995:104).

Om kompositionen är enkel så finns ändå en 
riklig flora av dekorelement (fig. 12, 13). Pinn-
intryck är vanligast räknat på antal lokaler, tätt 
följt av dragna eller inristade streck. De dekor-
element som vanligen förknippas med horisont 
1-keramik, linje och tvärsnodd, förekommer ock-
så på flertalet platser. Prickdekor är lika vanligt 
som tvärsnodd. Anmärkningsvärt är att bara sju 
av platserna har snördekorerad keramik, vilket är 
betydligt ovanligare än vad som vanligen uppges. 
Faktum är att kamstämpel (flertandad stämpel) 
är minst lika vanligt som snördekor, något som 
sällan förknippats med den tidigaste keramiken 
i Östsverige. Likaså förekommer nagelintryck på 
sju av lokalerna. Övriga stämplar intar en mel-
lanställning med något fler förekomster än snöre, 
kam och nagel. Snörornamentiken återfinns i 
allmänhet i ett eller flera horisontella band di-
rekt under mynningsranden, medan streck, lin-
jer, tvärsnodd, kam och stämplar oftast är verti-
kalt ställda, både direkt under mynningsranden 
och på övre delen av kärlen.

Figur 8. Neolitisk kärlprofil av a-, b- och c-typ, efter 
Axel Bagge (1951).

Figure 8. Neolithic pottery vessel outlines a, b, c. 

a b c c
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Figur 9. Lokaler tillhöriga horisont 2 med en strandlinje visande situationen 5400 kal. BP (ca 3400 f Kr). Platser 
som nämns i texten: 1. Vadbron I; 2. Sotmyra; 3. Bålmyren; 4. Postboda skjutbanan; 5. Östra Mårtsbo; 6. Sofiedal 11. 
Strandlinjen är rekonstruerad efter en metod utarbetad av L. Andersson, SGU.

Figure 9. Sites in horizon 2 with a shoreline corresponding to the situation  5400 cal. BP (c. 3400 BC).
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Horisont 2 (3650–3400 f Kr)
Totalt 68 keramikförande boplatser tillhör horisont 
2, vilket närapå är en fördubbling gentemot hori-
sont 1 (fig. 9). Materialet uppgår till närmare 150 
kg keramik eller över 100 000 skärvor. Omkring 
hälften av keramiken kommer från undersökning-
en av Sotmyraboplatsen i Uppland, som ligger sent 
inom horisont 2. Andra stora undersökningsmate-
rial är Östra Mårtsbo och Sofiedal 11 i Gästrikland 
samt Postboda skjutbanan, Bålmyren och Vadbron 
I i Uppland (Björck 1998:11f; Segerberg 1999; M. 
Björck 2004; Hegardt & Källen 2004; Sundström 
& Darmark 2005; Björck manus).

Redan under horisont 2 påbörjas en av de 
viktigaste förändringarna av den neolitiska ke-
ramiken, om än i relativt blygsam skala – intro-
duktionen av det poriga, kalkstens- (kalcit) eller 
benmagrade, godset. Någon kalkhaltig lera är 
det sannolikt inte tal om, även om inga godsana-
lyser ännu har gjorts på detta tidiga poriga gods. 
Det tidiga uppträdandet av det poriga godset av-
viker påtagligt från den allmänt vedertagna kro-
nologin, där porigt gods kännetecknar den se-
nare gropkeramiken, Fagervik III–IV. I medeltal 
8 % av skärvorna på horisont 2-lokalerna är av 
ett porigt gods, men många platser fortfarande 
domineras fullständigt av det fasta godset. Ande-
len porigt gods är genomgående låg där den före-
kommer, med något enstaka undantag (fig. 10).

Enligt Bagge är det som utmärker Fagervik I, 
hybriden mellan trattbägarkeramik och gropke-
ramik, ett kompakt gods med glättad eller pole-
rad yta, benämnt ”snörkeramiskt gods” (Bagge 
1951:65f). Ytbehandlingen uppvisar dock en mer 

varierad bild, med allt från grova till polerade el-
ler glättade kärl. Även skärvor med passning, som 
utgjort delar av ett och samma kärl, kan ha olika 
ytstruktur, vilket gör att försiktighet påbjuds vid 
klassifikationer utifrån ytbehandling (jfr N. Björck 
2004:2). Tafonomiska nedbrytningsprocesser är 
dessutom en viktig men sällan beaktad källkritisk 
faktor vid jämförelser av keramikmaterial mellan 
olika platser och över tid.

Keramik från tre av horisont 2-lokalerna har 
genomgått teknologiska undersökningar: Bålmy-
ren, Sotmyra och Postboda skjutbanan, samtliga 
i Uppland. Resultaten är samstämmiga och tyder 
på ett homogent hantverk. Keramiken är tillver-
kad av kalkfria finleror med varierande grad av 
siltighet. Magringen av krossad granit är mängd-
mässigt varierad. Magringen varierar likaså i stor-
lek, från 1,5 till 5,5 mm som största kornstorlek. 
Enstaka skärvor uppvisar en metamorf bergart i 
magringen, förutom granit, och en har inbland-
ning av växtmaterial. Variationerna visar sannolikt 
olika användningsområden för kärlen (Lindahl 
1999; Brorsson & Sköld 2005; Brorsson 2006a). 
De grovmagrade kärlen förekommer i viss mån, 
precis som under horisont 1, men kan inte sägas 
vara kännetecknande för horisont 2.

Kärlens form överensstämmer i stort med 
klockformen under horisont 1. Dock har de stora 
undersökningsmaterialen från Bålmyren och Sot-
myra visat att flata bottnar nu börjar uppträda. 
Kärlen har haft en tydligt s-svängd b-profil med 
rundad eller flat botten. Kärl med flata bottnar av-
viker inte från övriga kärl, annat än just genom 
bottenformen. Mynningarnas utåtlutande tratt-

Figur 10. Andel porigt gods 
för alla boplatser. Redovisat som 
medel- respektive medianvärde 
per horisont.

Figure 10. The ratio of porous 
ware from all studied sites. 
Arithmetic means and medians 
respectively per horizon.0%
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Figur 11. Exempel på rekonstruerad keramik från 
skiftet horisont 2–3. Kärl från Högmossen, RAÄ 85, 
Tierps sn, Uppland. (Horisont 3-lokalen Högmossen 
har sedan min undersökning genomfördes visat sig 
ligga delvis inom horisont 2). Bilderna är ej skalen-
liga (digital bildframställning Maria Ytterberg).

Figure 11. Reconstructed pottery from the horizon 
2-3 shift, found at Högmossen, RAÄ 85, Tierp parish, 
Uppland. (The horizon 3 site has, after my study, 
been shown to have a part in horizon 2 as well.) Not 
to scale.
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form är också kvar. Från Bålmyren och Postboda 
skjutbanan finns enstaka indikationer på kärl av 
a-profil, där halsen övergår i en utåtböjd skuldra. 
Detta är lika lite, liksom under horisont 1, känne-
tecknande för keramiken.

Keramiken är genomgående dekorerad (fig. 11). 
Helt odekorerad keramik finns bara på tre av lo-
kalerna. Detta är sannolikt en anomali, vilket tro-
ligen kan förklaras med materialens litenhet. De-
korfrekvensen ökar alltså jämfört med horisont 1, 
både räknat i andelen platser och i andelen deko-
rerad keramik per plats. En antydan om så mycket 
som en fördubbling av dekorandelen kan iakttas, 
med reservation för att endast ett fåtal uppgifter 
om dekorandel föreligger. Dekorfrekvensen ökar 
från omkring 3–7 % av skärvorna under horisont 
1, till 4–12 % under horisont 2. Detta gäller som 
tidigare påpekats det totala keramikinventariet 
på enskilda platser, beskrivet i antal skärvor, och 
inte de enskilda kärlens dekoreringsgrad. Siff-
rorna måste tas med viss försiktighet eftersom 
endast ett fåtal lokaler är så välpublicerade att 
dekorandelen kunnat bedömas.

Kärlväggsgropar är fortsatt allmänt förekom-
mande men sparsamt företrädda på kärlen. Bara 
omkring 1 % av samtliga skärvor från Bålmyren och 
Postboda skjutbanan har gropar (Hegardt & Källén 
2004; Stenbäck & Graner 2005). På dessa platser är 
groparna små, runda eller oregelbundna.

Nu uppvisar kärlen mer sammansatta komposi-
tioner och har en mer yttäckande ornamentik än 
under horisont 1 (fig. 12, 13). Dekoruppsättningen 
går i litteraturen under benämningen ”megali-
tisk” och har klara paralleller med syd- och väst-
skandinaviska fynd i samtida trattbägarkontexter 
(Almgren 1906b:102; Ekholm 1921:13; Bagge & 
Kaelas 1950, 1952; Bagge 1951:95). Vanligast är 
krysskrafferingar av varierande slag, ofta åstad-
komna genom dragna linjer som ordnats i ett fisk-
nätsliknande mönster eller mer löst korsande linjer 
och streck, men även i form av enkla horisontella 
kryssrader. Kryssrader under mynningen och på 
skuldra/buk är kännetecknande för både Fagervik 
I och II (Bagge 1951:72f). Vanligt förekommande 
är också horisontella sicksack-band i en eller flera 
rader, sammanfogade av enkla vinklar med spet-
sen riktad uppåt/nedåt, vilka applicerats i likhet 

med kryssraderna. Geometriska kompositioner i 
vertikala band, i form av stegar, romber, parallella 
linjer, vinklar och andra geometriska former, före-
kommer inte sällan. Ett mönster som fortsätter från 
horisont 1 är de släpande pinn- eller kamintrycken, 
Furchenstich, som ofta är relativt yttäckande. Den 
karaktäristiska grankvistdekoren är sällsynt under 
horisont 2 och har bara konstaterats på två plat-
ser. Detsamma gäller inristade våglinjer, med tre 
förekomster. Båda är enligt Bagge särskilda för den 
äldre gropkeramiken och finns dokumenterade i 
Fagervik II-materialet (Bagge 1951:73).

Kompositionerna blir fler och mer komplice-
rade, samtidigt som det genomsnittliga antalet 
dekorelement per plats inte ökar, jämfört med 
horisont 1 (fig. 12, 13). Man kan se det som att 
horisont 1-dekoren är enkel men varierad, medan 
horisont 2-dekoren är mer komplex. Vanligast 
räknat per antal platser är fortsatt pinnintryck, 
följt av streck, prickar och linjer. Kamstämplar 
intar en mellanställning tillsammans med övriga 
stämplar och tvärsnodd. I förhållande till horisont 
1 minskar dock andelen platser med tvärsnodds-
dekor till hälften och andelen med snöre till bara 
en femtedel. Nagel, som är ovanligt under både 
horisont 1 och 2, minskar också till hälften. Till de 
ovanliga dekorelementen hör, förutom snöre och 
nagel, cirkulära eller halvmåneformade intryck av 
rörben. En uppstickare är de grunda dragna lin-
jerna, utförda med vassrör, vilka ökar lika mycket 
som snöre minskar och som under horisont 2 är 
lika vanligt som kam. Att särskilja grunda linjer 
från övrig dragen eller ristad streck-/linjedekor 
motiveras med att den i förhållande till dessa före-
ter en avvikande frekvens över tid.

Horisont 3 (3400–2800 f Kr)
Över 1 300 kg keramik utgörande minst 610 000 
skärvor tillhör horisont 3. Keramiken kommer 
från inte mindre än 129 lokaler och utgör därmed 
det överlägset största materialet i studien (fig. 14). 
Här kan jämföras med Fagervik III-materialets to-
tala dominans på Fagerviksboplatsen (Bagge 1951), 
även om man inte kan sätta likhetstecken mellan 
horisonter och Fagerviksstadier. De största under-
sökningsmaterialen är Äs i Västmanland med 460 
kg, Högmossen i Uppland med 300 kg och Södra 



386 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Figur 13. Fördelningen av olika kompositioner och 
element för kärldekoren från respektive horisont, andelar 
angivna i procent.

Figure 13. The distribution of decorative compositions 
and elements at the various horizons.

Horisont 1 2 3 4 5/SN

Dekorkomposition %

fiskben 8 2 11 36 45

furchenstich 42 21 12 12 10

gran 17 5 11 4 5

krysskraffering 8 33 28 - -

geometrisk 25 14 14 4 -

vargtand - - 1 28 10

vinkel - 17 15 16 30

våglinje - 7 7 - -

Summa % 100 99 99 100 100

Antal observationer 12 42 81 25 20

Figur 12. Fördelningen mellan dekorens övergripande komposition och enskilda element över tid, redovisat som ge-
nomsnittligt antal kompositioner och element per boplats och horisont. Under horisont 2–3 är dekoren mer elaborerad, 
medan en förflackning sker från horisont 4. Under horisont 5/senneolitikum är dekoren varierad men inte integrerad 
i kompositioner som tidigare, vilket påminner om horisont 1.

Figure 12. The distribution of decorative composition and discrete decorative elements over time, presented as the 
avarege number of compositions and elements per site and horizon. During horizon 2-3 decoration is elaborate, while 
a simpler style characterises horizon 4. In horizon 5/Late Neolithic, decoration is varied but does not form composi-
tions like before. This is reminiscent of horizon 1.
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Mårtsbo i Gästrikland med 212 kg keramik. Vad 
gäller Högmossen är dess placering i horisont 3 
något osäker, den ligger i skarven mellan horisont 
2 och 3. Andra stora material med mellan 18 och 
83 kg keramik är Lindskrog, Persbo, Postboda 1, 
Postboda 2 och Vadbron II i Uppland samt Västra 
Mårtsbo i Gästrikland (Björck 1998:15f., manus; 
Segerberg 1999; Gustafsson m fl 2000; Gustafs-
son m fl 2003; Björck m fl 2005; Sundström m fl 
2006; Stenbäck muntligen; Sundström muntli-
gen). Det speciella med horisont 3 är att det finns 
tillräckligt många platser med absoluta dateringar 
för att kunna göra en mer ingående analys av den 
inre utvecklingen under perioden.

Horisont 3-keramiken är i viss mån heterogen, 
men den främsta iakttagelsen är att en större för-
ändring sker med det poriga godsets genombrott 
(fig. 10). Givetvis har keramiken ursprungligen 
inte varit porig eller ”porös”, utan den har bestått 
av ett på sin tid fast gods av kalkhaltig lera och dito 
magringsmedel, vilka med tiden har urlakats. För-
delningen av godskvalitet under horisont 3 beskri-
ver närmast en normalfördelningskurva, det vill 
säga många platser med ett blandat gods och färre 
med ett mer ensidigt porigt eller fast gods. Men 
omvandlat i kronologiska termer visar det sig sna-
rare vara en progressivt ökande andel porigt gods. 
Troligen är det kronologiska skillnader som vi ser 
i keramikgodsets förändring. Sju av de platser som 
har 14C-daterats till ca 3400–3000 f Kr har andelar 
under 5 % porigt gods, medan två inom samma in-
tervall har 16–19 % porigt gods. Tre platser som har 
daterats till omkring 3000–2800 f Kr har högre an-
del porigt gods. En mer osäker placering har Äsbo-
platsen i Västmanland, med 22 % porigt gods. Den 
enda 14C-dateringen hör till horisont 5, men övriga 
kriterier placerar den i det mittersta alternativt se-
nare skedet av horisont 3. Här ska påpekas att 14C-
dateringen på Äs är från tidigt 1970-tal (Löfstrand 
1974). Ser man till samtliga boplatsers omräknade 
Z-värden i förhållande till den poriga keramiken 
är tendensen klar, en gradvis ökande andel porigt 
gods under loppet av horisont 3 (fig. 15).

Teknologiska analyser har genomförts på mate-
rial från fem av horisont 3-lokalerna: Högmossen, 
Snåret, Vadbron II samt Postboda 1 och 2, alla i 
Uppland (Lindahl 1999; Brorsson & Stilborg ma-

nus; Brorsson 2006a, manus). Resultaten tyder på 
ett homogent hantverk men med vissa avvikelser. 
Keramiken är på dessa lokaler vanligen tillverkad 
av kalkfria finleror med eller utan naturligt silt-
innehåll. Ett litet antal tunnslip från Högmossen 
visar dock att grövre, så kallade naturligt mag-
rade, sandiga leror, använts. Magringen utgörs 
i de flesta fall av krossad granit med en låg eller 
medelstor andel. Största magringskorn i godset är 
1,4–5,3 mm, vanligen inom den undre halvan av 
intervallet och därmed något mindre än under ho-
risont 1 och 2. Detta stämmer delvis med kerami-
ken från Snåret, men där finns också en avvikande 
sammansättning. Ett kärl var tillverkat av en mel-
lanlera magrad med kvartsrik granit. I en annan 
skärva påträffades chamotte. Flera av kärlen har 
dessutom haft ett i varierande grad porigt gods, 
stammande antingen från krossade ben eller kalcit 
(kalksten) (Brorsson & Stilborg manus). Ett min-
dre antal skärvor av en naturligt kalkhaltig lera har 
observerats från Högmossen, men där finns också 
minst en porig skärva med tillsatt magring av ben 
eller kalcit (Brorsson manus). I flera skärvor från 
Högmossen och i en enstaka skärva från Postboda 
1 har växtmaterial observerats. Variationen i mag-
ring kan tolkas dels i kulturhistoriska termer, dels 
som en normal variation inom ett samtida kera-
mikinventarium. Här är det viktigt att komma 
ihåg att lokala leror och magringsmedel ofta har 
använts (Brorsson 2006a, b, manus; Brorsson & 
Sköld 2005; Brorsson & Stilborg 2006, manus). 
Tyvärr har inga godsanalyser ännu utförts på kera-
mik från platser med ett övervägande porigt gods, 
representativa för ett senare skede av horisont 3. 
Det vore intressant att undersöka den poriga ke-
ramikens sammansättning och eventuella föränd-
ring mellan horisont 3 och 4.

Horisont 3 kan också ses som en övergångspe-
riod vad avser kärlens form. Klockformen under 
horisont 1 och 2 ersätts gradvis med en mer profi-
lerad stil, som skiljer sig från ”trattbägarformen”. 
Bottenformerna uppvisar en större variation även 
om de runda bottnarna fortsatt är vanligast. Flata 
bottnar av samma typ som tidigare, med en en-
kel övergång mellan buk och botten, finns i un-
gefär samma utsträckning som under horisont 2. 
De finns belagda på minst sex lokaler. Däremot är 
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Figur 14. Lokaler tillhöriga horisont 3 med en strandlinje visande situationen 5200 kal. BP (ca 3200 f Kr). Platser 
som nämns i texten: 1. Äs; 2. Lappdal; 3. Åloppe Rusthållsskog; 4. Starrmossen; 5. Lindskrog; 6. Persbo; 7. Vadbron 
II; 8. Snåret; 9. Postboda 1; 10. Postboda 2; 11. Högmossen; 12. Södra Mårtsbo; 13. Västra Mårtsbo; 14. Prästholmar-
na 2; 15. Sörfäbovägen; 16. Dalkvarnsbäcken. Strandlinjen är rekonstruerad efter en metod utarbetad av L. Anders-
son, SGU. 

Figure 14. Sites in horizon 3 with a shoreline corresponding to the situation 5200 cal. BP (c. 3200 BC).
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spetsiga bottnar ett nytt fenomen för horisont 3, 
med förekomst på minst tio lokaler. Någon kro-
nologisk skiktning av bottenformerna kan inte 
göras. Den s-svängda kärlprofilen av Bagges b-typ 
dominerar fortsatt, även om andra former uppträ-
der (fig. 8, 16). Att döma av fördelningen av kärl-
profiler på de 13 stycken 14C-daterade lokaler som 
finns att tillgå, uppträder den vinkelställda skuld-
ran av Bagges c-typ första gången omkring 3200 f 
Kr. En mindre förekomst av denna kärlprofil finns 
på både Södra Mårtsbo och Postboda 1. Därefter 
ökar andelen c-profil i förhållande till b-profil och 
är relativt vanlig på de sena horisont 3-lokalerna 
Lindskrog, Starrmossen 1:1 och Äs. Skuldra med 
vinkelform har ett tydligt samband med den pori-
ga keramikens introduktion. Detta är sannolikt en 
mycket viktig iakttagelse, eftersom inte bara ke-
ramikens teknologiska egenskaper förändras vid 
denna tidpunkt, utan också dess formgivning och 
dekor. Att de gropkeramiska kärlen inte alla har 
varit stöpta i samma form uppmärksammades re-
dan tidigt, men har ändå blivit något av ett axiom. 
Vissa forskare har till och med hävdat att de grop-
keramiska kärlen bara har haft en övergripande 
form, det koniska spetsbottnade kärlet med skuld-
ra (Malmer 2002:77; Gill 2003:69), ett påstående 
som kan ifrågasättas. Exempelvis finns kärl med 
en rak, skulderlös profil på Södra Mårtsbo, Lapp-
dal, Persbo, Åloppe Rusthållsskog och Starrmos-

sen 1:1. De förekommer parallellt med den vanliga 
b-profilen inom hela horisont 3.

Alla boplatser från horisont 3 har dekorerad ke-
ramik och frekvensen fortsätter att öka från föregå-
ende horisonter. För elva lokaler finns tillförlitliga 
uppgifter om andelen dekorerade skärvor av det 
totala skärvmaterialet, vilket pendlar mellan 4 och 
37 %. Bortser man från enstaka höga andelar finns 
det ett antal platser med 4–7 % dekor och några 
med 12–14 %. Horisont 3-keramiken är därmed nå-
got mer dekorerad än under horisont 2. Mest mar-
kant ökar användningen av kärlväggsgropar, från 
omkring 1 % av skärvorna under horisont 1–2 till 
2–9 % under horisont 3. Trots de relativt låga pro-
centvärdena är det en märkbar ökning. Ökningen 
sker samtidigt med introduktionen av de typiska 
stora och djupa, cylindriska kärlväggsgroparna (jfr 
Stenbäck & Graner 2005:111). En särskild dekor-
typ utgörs av kärl enbart ornerade med kärlväggs-
gropar. Sådana kärl förekommer på ett flertal plat-
ser, exempelvis på Mårtsbolokalerna i Gästrikland, 
samt även i viss mån under horisont 2 och 5.

Det genomsnittliga antalet kompositioner och 
dekorelement per plats är jämförbart med hori-
sont 2, samtidigt som den interna dekorvaria-
tionen är stor i väldokumenterade material (fig. 
12, 13). De ”megalitiska” kompositionerna finns 
kvar, men ersätts gradvis av horisontellt uppre-
pad ornamentik, som fiskbensdekor. Till de före-

Figur 15. Fördel-
ningen av 14C-daterade 
horisont 3-lokaler efter 
datering och nivå. En 
gradvis förändring mot 
ett i hög grad porigt gods 
kan ses efter 4400 BP (ca 
3000 BC). BC intervall 
är kombinationer av 
flera 14C.

Figure 15. The dist-
ribution of radicarbon-
dated sites in horizon 3 
according to date and 
level. A gradual shift to 
highly porous ware can 
be seen after 4400 BP (c. 
3000 BC).

Horisont 3-lokal 14C (BP 
medel)

14C  
(BC intervall)

Andel 
porig

Z (m ö.h.) Omräknat 
Z

Högmossen 4600 3500-3340 1 46 46

Postboda 2 4575 3490-3340 0 44 45

Snåret 4575 3500-3190 5 43 46

Prästholmarna 4525 3550-2900 16 44 44

Dalkvarnsbäcken 4525 3370-3020 ”mindre del” 52 45

Västra Mårtsbo 4515 3500-2900 6 45 46

Vadbron II 4475 3350-3020 0,5 40 44

Södra Mårtsbo 4450 3350-3020 19 43 44

Postboda 1 4425 3350-2960 0 43 45

Lindskrog 4400 3100-2920 64 33 45

Sörfärbovägen 4300 3100-2680 16 46 45

Starrmossen 1:1 4200 64 31 43

Äs 3775 22 34 44
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gående hör olika former av krysskrafferingar och 
geometriska mönster, t ex stege, vilka faktiskt är 
nästan lika vanliga som tidigare. Förekomsten av 
grankvistdekor fördubblas medan olika former av 
vinkel- eller sicksackrader förblir på en ungefär 
lika hög nivå som under horisont 2. Detsamma 
gäller våglinjer som förekommer på 7 % av loka-
lerna under både horisont 2 och 3. Den tidigneo-
litiska keramiken har i påfallande hög grad släp-
dekor, Furchenstich, som också finns kvar under 
horisont 3, men i lägre grad. En ungefär lika stor 
andel av boplatserna har keramik med den karak-
täristiska fiskbensdekoren, utförd med streck eller 
kamstämpel. Denna ornamentik täcker ofta stora 
ytor, förutom de vanligtvis odekorerade bottnar-
na och angränsande delar av buken. Här ska på-
pekas att fiskbensdekor inte har noterats särskilt 
för ett stort antal av de redovisade lokalerna som 
härstammar från omfattande inventeringar i Häl-
singland, Gästrikland och norra Uppland. Därför 
utgör de redovisade lokalerna med fiskbensdekor 
ett minimivärde (Björck muntligen).

I genomsnitt har varje lokal fyra olika dekor-
element representerade bland den dekorerade ke-
ramiken (fig. 12, 13). Det är på samma nivå som 

under horisont 2. Vanligast är de enkla pinnin-
trycken men även streck- och prickdekor behål-
ler en fortsatt jämn och hög andel. Den mest 
markanta förändringen gentemot föregående 
horisont är fördubblingen av kamstämpeldekor. 
Visserligen sker under samma period en kraftig 
uppgång av rörbensdekor och nagelintryck men 
ändå med lägre andelar. Vad gäller nagelintryck 
förekommer de kontinuerligt från horisont 1 till 
5 på en låg nivå, på mellan 2–7 % av boplatserna, 
vilket gör att den inte kan sägas känneteckna nå-
gon horisont specifikt. Rörbensdekor är däremot 
mycket sällsynt före horisont 3. De ”tidigneolitis-
ka elementen” linje, snöre och tvärsnodd mins-
kar kraftigt, även om linjer fortfarande under ho-
risont 3 finns på var tionde boplats. Ungefär lika 
vanligt är stämpeldekor i allmänhet, något som 
inte heller skiljer sig nämnvärt mot horisont 1–4. 
De främst under horisont 2 uppträdande grunda, 
breda linjerna finns kvar, men är sällsynta. En 
särskild komposition under horisont 3 är utförd 
med glesa, korsande grunda linjer, nästan i sol-
fjädersmönster över kärlväggen.

På tre platser har olika former av vulstförsedd 
keramik påträffats. En variant är att djupa gropar 

Figur 16. Exempel på rekonstruerad keramik från horisont 3. Kärl från Snåret, RAÄ 291, Vendels sn, Uppland. 
Bilderna är ej skalenliga (digital bildframställning  Maria Ytterberg).

Figure 16. Reconstructed pottery from horizon 3, found at Snåret, RAÄ 291, Vendel parish, Uppland. Not to scale. 
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har tryckts in i kärlväggen, och bildat tydliga bulor 
på negativsidan. Annars förknippas vulstornerad 
keramik vanligen med senneolitikum (Eriksson 
2003:117f). Den vulstornerade keramiken under 
horisont 3 förekommer aldrig på samma plats 
tillsammans med Furchenstich (tio lokaler) eller 
våglinjer (sex). Kompositioner av geometriska 
mönster, våglinjer, krysskraffering och grankvist 
förekommer ofta på samma plats. Fiskbensmöns-
ter är inte ovanligt tillsammans med kryss- och/
eller geometriskt ornerad keramik. En tydlig kor-

relation mellan linjer (38 stycken) och stämplar 
(29) kan också påpekas, med gemensamma före-
komster på 20 lokaler (fig. 17).

Det finns även tendenser i dekorens förekomst 
över tid inom horisont 3. Varken geometrisk dekor 
eller grankvistmotivet förekommer på sena 14C-
daterade lokaler, från ca 3200–2800 f Kr. Här är 
Äsboplatsens tidsställning osäker. Eftersom både 
grankvist- och geometriska mönster finns represen-
terade där skulle det, tillsammans med en relativt 
låg andel porigt gods (22 %), kunna tas som indi-

Figur 17. Kombinationsdiagram som visar gemensamma förekomster av skilda dekorkompositioner och -element 
under horisont 3. Värden angivna som förekomst/icke förekomst per lokal.

Figure 17. Combination diagram showing coincidences of various decorative compositions and elements in horizon 
3. The values are occurrence/no occurrence per site.
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kation på att platsen inte är sen utan snarare hör till 
mellersta delen av horisont 3. Grunda linjer finns 
också bara på tidiga 14C-daterade lokaler. Rörben 
och nagelintryck är vanligare på sena lokaler medan 
snöre och tvärsnodd nästan bara förekommer på de 
tidigare. I fallet med tvärsnodd och snöre bekräftas 
deras förmodade tidiga datering inom horisonten 
av att de förekommer mest frekvent på de lokaler 
som har högst omräknat Z-värde.

Horisont 4 (2800–2500 f Kr)

Från de 64 lokaler som klassificerats till horisont 
4 har närmare 285 kg keramik insamlats, tillsam-
mans utgörande omkring 140 000 skärvor (fig. 18). 
Det enskilt största materialet är från Fräkenrön-
ningen i Gästrikland med 174 kg (Björck 1998). 
Sådana mängder finns säkert på fler boplatser från 
horisont 4, men få ytmässigt omfattande under-
sökningar har utförts. De största delundersökta 
boplatsmaterialen kommer från Torslunda (RAÄ 
316) och från Vendel 1:1, båda i Uppland, med drygt 
50 respektive 30 kg keramik (Segerberg 1995; Pap-
mehl-Dufay 1999). Från E4-projektet finns Bränn-
pussen med knappt 13 kg keramik (Nilsson 2006).

Den poriga keramiken dominerar totalt under 
horisont 4 (fig. 10). I medeltal är 89 % av kera-
miken porig, men medianvärdet är så högt som 
97 %. Detta fenomen uppmärksammades tidigt 
som kännetecken för den sena gropkeramiken, Fa-
gervik IV (Nerman 1911, 1927; Bagge 1938, 1951). 
Från Skinnarbacken i Uppland har två skärvor från 
horisont 4 genomgått teknologisk analys. Godset 
består i det ena fallet av en siltfri finlera med en 
medelstor andel granitmagring och största mag-
ringskorn på 1,9 mm, i det andra av en siltfri fin-
lera med en medelstor andel kalkhaltig magring i 
form av porer, troligen från brända ben (Lindahl 
1999). Skinnarbacken är inte helt typisk för ho-
risont 4, med bara 71 % porig keramik, samtidigt 
som det totala materialet är relativt litet, drygt 3 
kg (Segerberg 1999:56f). Från E4-projektet finns 
däremot en god representant för typisk horisont 
4-keramik i Brännpussen. Här har vid teknologisk 
analys 18 skärvor fördelat sig på fyra poriga och 
en fast godsgrupp. Gemensamt är att all keramik 
på Brännpussen har tillverkats av siltfrid finleror, 

men något inslag av en siltig finlera finns. Mag-
ring av varierande andel har tillsatts och genom-
gående har magringskornen varit små, 0,5–2,5 
mm (samt ett enstaka fall på 3,5 mm). I fallande 
ordning har kalksten/kalcit, krossade ben, kvarts 
och granit använts som magringsmedel, antingen 
ensamt eller i kombinationer (Nilsson 2006:32ff). 
En parallell kan dras från en mikroskopstudie av 
den övervägande poriga keramiken från horisont 
5-lokalen Håcksta i Hälsingland, där bl a. magring 
av krossade ben förekommer i flera kärl (Holm 
2006:76). Just detta tycks vara ett signum för den 
sena neolitiska keramiken.

Även från den kända lokalen Torslunda i Tierp, 
som hör till horisont 4–5, har ett antal skärvor 
nyligen analyserats. Bilden med lokalt utnyttjade 
råvaror upprepar sig; finleror, vissa något siltiga, 
med låg till normal andel magring och största 
magringskorn på 1,5–4 mm. Krossad granit är 
vanligaste magringsmedlet, men två skärvor har 
ett porigt gods med krossade ben. En av dessa po-
riga skärvor samt ytterligare en skärva i fast gods 
har tillsats av växtmaterial. Den största avvikelsen 
utgör en skärva i fast gods med ett korn chamotte 
observerat (Brorsson 2006c).

Horisont 4-kärlen har definitivt en egen form 
i förhållande till både sydlig och östlig kera-
mik. Kraftigt profilerade kärl utmärker horisont 
4, men inte så definitivt som ibland har hävdats 
(Welinder 1971), utan variationen från föregående 
horisont finns kvar. För första gången överväger 
den vinkelställda skulderprofilen (c-typ) gente-
mot den s-formade (b-typ). En tredje variant är 
kärl med raka kärlväggar, som förekommer på 
Fräkenrönningen och Vendel 1:1. Runda bottnar 
dominerar fortsatt, men både spetsiga och flata 
bottnar förekommer regelbundet i materialen. Ett 
belysande exempel på keramikens inneboende 
variation är ett rekonstruerat kärl från boplatsen 
Vendel 1:1 i Uppland. Under en öppen, närmast 
trattformad mynning med en diameter kring 40 
cm, finns en kort markerad hals som övergår i en 
kraftigt s-formad skuldra. Därunder avviker inte 
kärlet från den koniska ”grundformen” men av-
slutas i en ca 10 cm stor flat bottenplatta. Från 
Vendel-boplatsen har också enstaka kärlbottnar 
med avsatt fot påträffats, ett fenomen som pekar 
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Figur 18. Lokaler tillhöriga horisont 4 med en strandlinje visande situationen 4500 kal. BP (ca 2500 f Kr). Platser 
som nämns i texten: 1. Brännpussen; 2. Skinnarbacken; 3. Vendel 1:1; 4. Torslunda; 5. Fräkenrönningen; 6. Väs-
singsmyran 2. Strandlinjen är rekonstruerad efter en metod utarbetad av L. Andersson, SGU.

Figure 18. Sites in horizon 4 with a shoreline corresponding to the situation 4500 cal. BP (c. 2500 BC).
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fram emot horisont 5 (Papmehl-Dufay 1999:23ff). 
Från Torslundaboplatsen (RAÄ 316) finns kärl 
med en halvklotformad profil, vilket känneteck-
nar stridsyxekeramiken. Man ska dock vara med-
veten om att Torslundaområdet har haft en längre 
brukningstid, beroende på att det branta läget på 
åsen har varit lämpligt för strandnära bosättning 
längre än den genomsnittliga boplatsen (Seger-
berg 1995:221). Någon kronologisk skiktning av 
olika godstyper eller kärlformer kan inte göras 
utan fler och bättre undersökta material och fram-
för allt fler absoluta dateringar.

Bortser man från en handfull skärvor från Väs-
singsmyran 2 (Björck 2005) har alla platser de-
korerad keramik. Tillgängliga uppgifter visar att 
mellan 4 och 25% av skärvorna har dekor, varav 
majoriteten av platserna har under 10% dekor, vil-
ket är jämförbart med horisont 3. Det låga antalet 
platser tillåter hur som helst inte att för stora väx-
lar dras på andelarna. Användningen av kärlväggs-
gropar håller en lika hög nivå som under horisont 
3, kring 3–8% av samtliga skärvor på specialstude-
rade material. Eventuellt finns enstaka platser utan 
gropdekor, men i nuläget får antas att keramiken 
generellt har varit försedd med kärlväggsgropar.

Om kärlens former uttrycker en högre grad av 
variation än tidigare så minskar i gengäld deko-
rens rikedom (fig. 12, 13). Att det är en sanning 
med modifikation visas av att flertalet kompo-
sitioner och dekorelement fortfarande förekom-
mer, men en likriktning är tydlig och färre typer 
av dekorer uppträder genomsnittligt på boplat-
serna. Man kan tala om ett trendbrott främst vad 
gäller kompositionerna, som under horisont 4 
har en nivå jämförbar med den mer sparsmakade 
horisont 1, men givetvis med en annan dekor-
sammansättning. Fiskbens- samt vargtandsdekor, 
utförda med kam- eller tandstämpel alternativt 
streck, är överlägset vanligast. I verkligheten 
dominerar fiskbensmönstret stort, men har inte 
särregistrerats genomgående på de platser som 
ingått i de omfattande inventeringarna (Björck 
muntligen). Vinklar, vilka finns väl företrädda i 
den samtida stridsyxetraditionen i form av band 
eller lösa vinklar (chevronger) är vanliga. Lika 
ofta uppträder släpande pinne (Furchenstich). 
Enstaka förekomster av grankvistdekor finns 

belagd på Fräkenrönningen (Björck 1998:40), 
men saknas för övrigt under horisont 4. Kryss-
kraffering och våglinjer saknas inom horisont 4. 
Endast på Torslundaboplatsen (RAÄ 316) finns 
geometrisk dekor, men kan sannolikt förklaras 
på samma sätt som den sena halvklotformiga 
kärlformen, med en ovanligt lång brukningstid, 
med nedslag i både horisont 3 och 5.

Lokalerna har i genomsnitt drygt tre olika de-
korelement representerade (fig. 12, 13). Bland 
enskilda dekorelement är nu intryck av kamins-
trument vanligast. Även här är det på sin plats att 
tala om ett trendbrott i och med att pinnintryck 
inte längre är det vanligaste dekorelementet, även 
om andelen är nästan lika hög som för kam. Så 
mycket som hälften av all dekor är utförd antingen 
med kam eller med pinne. Därnäst kommer streck 
och prickdekor, varav den sistnämnda ofta är yt-
täckande. Stämplar av olika slag har en jämn fö-
rekomst i nivå med föregående horisonter medan 
linjer, nagelintryck och tvärsnodd minskar kraf-
tigt. Rörbensdekoren förekommer under horisont 
3 och 4, men i absoluta tal är den inte vanlig. Den 
största ökningen gäller snörintryck, från 1 till 4%. 
Den ökningen accentueras i horisont 5. Givetvis 
påkallar de låga andelarna försiktighet och ska 
snarast ses som tendenser.

Ingen gruppering inom horisonten kan göras, 
varken utifrån absoluta dateringar eller omräk-
nade Z-värden. Om det beror på att underlaget är 
för litet eller att keramiken genom horisont 4 har 
haft en hög grad av homogenitet vad avser dekor 
är osäkert, men det senare verkar troligast.

Horisont 5 (2500–2200 f Kr)  
och senneolitikum
Eftersom underlaget är för litet för en självständig 
analys av horisont 5 presenteras den här tillsam-
mans med ett urval senneolitiska lokaler. Syftet 
är att få ett mer tillförlitligt underlag. Endast åtta 
lokaler tillhör horisont 5 medan nio boplatser 
tillhör senneolitikum. Hedningahällan och Tor-
slunda (RAÄ 315) kan ha en längre brukningspe-
riod, och hör möjligen till både horisont 4 och 5. Å 
andra sidan kan flera av de senneolitiska lokalerna 
ha sina äldsta lämningar från horisont 5, för att 



395arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

sedan ha en fortsatt lång kontinuitet, t ex Apalle 
och Vrå (ej att sammanblanda med den tidigneo-
litiska lokalen Östra Vrå) (Göthberg m fl. 2002; 
Ullén 2003). De osäkra bestämningarna har sin 
orsak i den låga andelen strandbundna boplatser. 
Omkring 220 kg eller 82 000 skärvor har påträf-
fats på dessa 17 boplatser (fig. 19). Över hälften, 
140 kg, har dock påträffats på Hedningahällan i 
Hälsingland (Schierbeck 1994). Utöver detta finns 
knappt 68 kg som tillvaratagits från Bollbacken i 
Västmanland (Artursson 1996). Övriga material 
är små. Här ska påpekas att för de senneolitiska lo-
kalerna gäller generellt en längre användningstid, 
ofta in i bronsålder, vilket gör att endast mindre 
urval av keramiken från dessa platser ingår i stu-
dien. Flera av de mindre undersökningsmaterialen 
är dessutom hårt fragmenterade.

Godskvaliteten skiftar betänkligt under över-
gången till senneolitikum (fig. 10). Under horisont 
5 finns lokaler med ett nästan helt porigt gods, så-
som Bollbacken och Hasselbacken i Västmanland 
och Torslunda (RAÄ 315) i Uppland, samtidigt 
som det fasta godset dominerar totalt på flertalet 
platser (Segerberg 1995; Artursson 1996). Ännu 
bland tidiga senneolitiska material finns mindre 
andelar porigt gods, exempelvis Håckstalokalerna 
i Hälsingland samt Vrå och Sommaränge skog i 
Uppland, med enstaka procent. Åter andra sen-
neolitiska lokaler har ett helt fast gods, exempelvis 
Ryssgärdet, Apalle och Lugnet i Uppland (Sundlin 
1974; Eriksson 2002, 2003, 2004; Lekberg & Apel 
manus). Horisont 5 är utan tvekan en transforma-
tionsfas som pekar fram mot ett nytt hantverk un-
der senneolitikum och bronsålder.

Variationen återspeglas tydligt i de tre tekno-
logiska undersökningar som har gjorts på mate-
rial från horisont 5. I det omfattande materialet 
från Bollbacken har sex olika godsgrupper kunnat 
identifieras, varav ett par bara representeras av 
enstaka kärl medan andra har varit vanligare. Ge-
nomgående består keramiken av siltiga-sandiga 
leror. Godsgrupp A består av en finlera med nor-
mal andel granitmagring samt största magrings-
korn på 2–4 mm. Godsgrupp B är av en finlera 
med normal magringsandel i form av porer efter 
krossade ben. Största magringskorn varierar stort, 
0,1–6 mm. Godsgrupp C består av en kalkhaltig 

finlera, normalmagrad med kalcit och kornstorlek 
kring 3–5 mm. Godsgrupp D har en finlera i po-
rigt gods, samt små magringskorn kring 1,5–2,5 
mm. Godsgrupp E är tillverkad i en mellanlera, 
med både granitmagring och tillsats av chamotte, 
och med en kornstorlek på ca 2,5 mm. Slutligen 
godsgrupp F som består av en kalkhaltig mellan-
lera utan tillsatt magring, med 2–2,5 mm stora 
naturliga magringskorn (Hulthén 1996). Från 
Hedningahällan har fem godsgrupper kunnat ur-
skiljas på grundval av keramikens tekniska egen-
skaper. Godsgrupp I består av en siltig/sandig fin-
lera, med normal andel granitmagring och största 
korn kring 2–4 mm. I en skärva påträffades växt-
material och i en skärva chamotte. Godsgrupp 
II är tillverkad av en siltig finlera, med relativt 
låg andel magring av granit och ben och största 
magringskorn på 2,5 mm. Godsgrupp III har en 
nästan siltfri finlera med magring av krossade ben 
och största korn på 3 mm. Godsgrupp IV har en 
siltig/sandig mellanlera med normal till hög andel 
granitmagring och största korn 2,5–4 mm. I en 
skärva fanns något chamotte tillsatt. Godsgrupp 
V består av en naturligt magrad siltig/sandig grov 
mellanlera med största korn på 1,5 mm. Leran var 
dåligt homogeniserad och naturligt växtmaterial 
kunde observeras. (Brorsson 2000).

Som synes finns flera paralleller mellan Bollback-
en och Hedningahällan. Gemensamma drag är sto-
ra variationer i lerans kvalitet, men det tydligaste 
kännetecknet är användningen av kalkhaltiga leror 
och magringsmaterial. På dessa lokaler förekom-
mer både kalkfria och kalkhaltiga leror, med såväl 
granit- som kalcit- eller benmagring, där magring-
ens andel är relativt låg eller medelstor och mag-
ringskornen genomgående ganska små. En annan 
gemensam nämnare är förekomsten av chamotte i 
varierande grad, vilket annars är mycket ovanligt 
i det neolitiska godset. Enstaka förekomst av cha-
motte har noterats också från Torslunda i Tierp, 
men där är det oklart om keramiken ska placeras i 
horisont 4 eller 5 (Brorsson 2006c).

I bjärt kontrast mot de tidiga horisont 5-lokaler-
na Hedningahällan och Bollbacken står Djurstu-
gan med en datering kring 2300 BC. Keramiken 
är homogen och består av siltfria finleror med låg 
till normal andel granitmagring och största mag-
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Figur 19. Lokaler tillhöriga horisont 5/senneolitikum med en strandlinje visande situationen 4500 kal. BP (ca 
2500 f Kr). Platser som nämns i texten: 1. Fågelbacken; 2. Bollbacken; 3. Hasselbacken; 4. Apalle; 5. Odensala 
Prästgård; 6. Vrå; 7. Lugnet; 8. Ryssgärdet; 9. Tibble III; 10. Sommaränge skog; 11. Djurstugan; 12. Torslunda; 13. 
Hedningahällan; 14. Måsta; 15. Rislycke; 16. Håcksta. Strandlinjen är rekonstruerad efter en metod utarbetad av L. 
Andersson, SGU. 

Figure 19. Sites in horizon 5/Late Neolithic with a shoreline corresponding to the situation 4500 cal. BP (c. 2500 
BC).
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ringskorn mellan 1,5 och 3 mm (Brorsson 2006b). 
Vad detta återspeglar är att skiftet mellan till-
senneolitikum medförde betydande förändringar 
i keramikhantverket, med påverkan från olika håll 
i regionen. Om de analyserade platserna kan stå 
som representanter för förändringen är slutsatsen 
att keramiken under horisont 5 präglas av varia-
tion medan det frambrytande senneolitiska kera-
mikhantverket är betydligt mer homogent. Ytter-
ligare analyser behövs för att testa om variationen 
bland de här presenterade lokalerna representerar 
en verklig situation. Ingen senneolitisk keramik 
i Mälardalen har genomgått teknologisk under-
sökning, men från Skåne finns analyser som visar 
en homogen keramik som dels är normalmagrad, 
dels är grovkornig (Hulthén 1977; Stilborg 2002). 
För Norrlands vidkommande har benmagring på-
visats i Tuna i Medelpad, i ett senneolitiskt mate-
rial (Brorsson muntligen).

Horisont 5 rymmer en stor variation av kärl-
former. De gropkeramiska koniska kärlen i olika 
storlekar finns samtidigt med halvklotformade 
skålar av stridsyxesnitt och mer tunnformiga 
skålar och krukor. Delvis representerar dessa 
kärlformer olika platser och det finns säkert en 
i nuläget svåråtkomlig kronologisk skiktning i 
materialet, men uppenbarligen har dessa olika 
kärltyper också förekommit tillsammans på en-
skilda platser. Delar av halvklotformade kärl har 
påträffats på Hedningahällan, Fågelbacken, Djur-
stugan och Odensala prästgård, varav den sist-
nämnda har en osäker tidsställning men enligt 
tillgängliga 14C-dateringar delvis hör till en tidig 
del av senneolitikum. Enstaka skärvor av halv-
klotformiga kärl finns dessutom från Bollback-
en, Apalle och Vrå (Schierbeck 1994; Olausson 
1995:78f; Hulthén 1996; Hallgren 2000; Eriks-
son 2002, 2003; Ytterberg 2006a). Under hori-
sont 5 dominerar för första gången kärl med flata 
bottnar. På Hedningahällan uppges så mycket 
som 98 % av de identifierade bottnarna vara fla-
ta. Det förekommer flera varianter, såväl bottnar 
med en enkel övergång från buk till bottenplatta 
som olika typer av avsatt eller utskjutande fot-
rand. De runda bottnarna förekommer fortsatt, 
dels på de koniska kärlen och dels på de halv-
klotformiga skålarna, men bara på en boplats har 

spetsiga bottnar iakttagits. Om den vinkelställda 
skulderpofilen av c-typ är ett signum för hori-
sont 4 så är en återgång till en utdraget s-formad 
skuldra (b-typ) säkerställd för horisont 5. Endast 
på Torslunda (RAÄ 315) finns den vinkelställda 
skuldran, men lokalen hör troligen till den tidi-
gaste delen av horisont 5. En mer rak kärlprofil 
kännetecknar Djurstugan och Håckstalokalerna 
(fig. 20; Sundlin 1974; Ytterberg 2006a).

Bortsett från ett litet och hårt fragmenterat ma-
terial från Rislycke i Hälsingland är all keramik 
fortfarande dekorförsedd, både under horisont 5 
och i de utvalda materialen från senneolitikum. 
Dekorens andel varierar mellan lokalerna, från 11 
till 45 % på de platser där statistik finns tillgäng-
lig. Här ska påpekas att flera av materialen är små 
och svårligen jämförbara med tidigare horison-
ter. Dessutom är dekorandelarna från Bollbacken 
(11 %) och Fågelbacken (RAÄ 147) (45 %) räkna-
de per vikt och inte per antal, vilket ger något för 
höga värden. Med detta i beaktande – skillnaden 
torde utgöra omkring 5-10 procentenheter – är 
keramiken under horisont 5/senneolitikum ändå 
dekorerad i högre grad än tidigare. Ett annat sätt 
att mäta detta är den genomsnittliga användning-
en av dekorelement per lokal. Från medel- och 
medianvärden som tidigare har pendlat mellan 
3 och 4 ökar användningen nu till 5–6. Det sker 
dock inte någon motsvarande ökning av dekorens 
kompositioner, som ligger kvar på den lägre ni-
vån från horisont 4, väl jämförbar med horisont 
1 (fig. 12). På Måsta och Rislycke i Hälsingland 
samt Odensala prästgård och Tibble III i Uppland 
finns ingen känd förekomst av kärlväggsgropar. På 
övriga 13 lokaler finns de representerade i unge-
fär samma omfattning som under horisont 3 och 
4, mellan 1 och 11 %. Att både den sent mellan-
neolitiska och den tidigt senneolitiska keramiken 
ibland var gropförsedd är känt, såväl sådan som 
klassificerats som gropkeramik och som stridsyx-
ekeramik (Forssander 1933; Bagge 1951:84, 115; 
Malmer 1962:36). På senare tid har det diskute-
rats om denna skulle ha bildat en egen, med sen 
gropkeramik och stridsyxekeramik samtida grupp 
i Östsverige, den s.k. tredje gruppen (Hulthén 
1996; Edenmo m fl 1997:189f; Graner & Larsson 
2004:118f). Jag väljer i likhet med Niklas Stenbäck 
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visar tvärsnoddsdekoren. Mest karaktäristisk för 
perioden är de glesa tvärsnoddsintrycken som 
går under benämningen ”taggtrådsdekor”. Även 
snörintryck blir vanligare, med nästan en tre-
dubbling. Streckdekor och stämplar av olika slag 
är ungefär lika vanliga som tidigare. Ytterligare 
typiska dekorelement är nagelintryck, stämpla-
de eller ristade linjer, grunda dragna linjer och i 
enstaka fall vulster. Vulster är ofta modellerade 
direkt under mynningen och hör till senneoliti-
kums senare del, men försvinner under loppet av 
äldre bronsålder (Holm m fl 1997:220f; Eriksson 
2002:131, 2003:117f). Förekomsten av prickdekor 
och rörbensintryck minskar, men mest drama-
tiskt avtar användningen av pinnintryck.

Generella tendenser

Eftersom målsättningen var att se keramikens ge-
nerella förändring i ett långtidsperspektiv presen-
teras här de viktigaste iakttagelserna samlat (fig. 
21). Under neolitikum sker omfattande föränd-
ringar i form, gods och dekor. Fokus läggs därför 
på brytningsskeden, som lyfts fram och ses i ljuset 
av de stora samhällsmässiga förändringarna.

Godsets karaktär genomgår kanske de mest slå-
ende förändringarna över tid. Från ett under ho-
risont 1 i princip helt fast gods av kalkfria leror 
och normal till grov magring av granit börjar det 
poriga godset gradvis uppträda från och med ho-
risont 2. Men först under slutfasen av horisont 
3, ca 3000-2800 f Kr, sker den verkligt betydel-
sefulla förändringen. Plötsligt överväger den 
poriga keramiken för att under hela horisont 4 
dominera totalt. Ser man till teknologiska ana-
lyser under horisont 3–5 förekommer både kalk-
fria och kalkhaltiga leror i godset, med vanligen 
finkornig magring av varierande grad av granit, 
brända ben och kalcit. Tillsats av chamotte har 
observerats, främst från horisont 5, vilket sanno-
likt har ett samband med stridsyxetraditionens 
framväxt. Under senare delen av horisont 5, ca 
2300 f Kr, inträder så åter det fasta godset på bred 
front, även om små andelar porig keramik ännu 
finns på tidiga senneolitiska lokaler. Keramiken 
under senare delen av horisont 5 och senneoli-
tikum är i stort sett homogen med kalkfria leror 

(2003:81) att inte skilja ut några distinkta grupper 
i materialet utan ser horisont 5 som en period av 
traditioner som möts och blandas, en heterogen 
keramiktradition som först en bit in i senneoliti-
kum åter blir mer homogen.

Fiskbensmönstret förekommer på nästan hälf-
ten av den keramik där kompositionen har kunnat 
bestämmas (fig. 13). Mönstrets dominans hänger 
ihop med dess kraftiga uppsving redan under ho-
risont 4. En fördubblad förekomst av vinklar, i 
form av vinkelband eller lösa vinklar, är för öv-
rigt kännetecknande för perioden. Båda förekom-
mer ungefär lika ofta under respektive horisont 
5 och tidig senneolitikum. Enstaka förekomster 
av vargtand och varianter av Furchenstich finns 
också samt en förekomst av grankvistdekor (Få-
gelbacken RAÄ 147; Hallgren 2000). Fortfarande 
är kam- eller tandstämpel det vanligaste dekor-
elementet, men dominerar inte lika påtagligt som 
under horisont 4. För första gången överväger 
sannolikt användningen av tandstämplar över 
kamstämplar, men eftersom de inte har särregist-
rerats så kan påståendet inte beläggas i absoluta 
tal. Störst uppgång från föregående horisont upp-

Figur 20. Exempel på rekonstruerad keramik från 
horisont 5. Kärl från Djurstugan, RAÄ 346, Tierps sn, 
Uppland (digital bildframställning Maria Ytterberg).

Figure 20. Reconstructed pottery from horizon 5, 
found at Djurstugan, RAÄ 346, Tierp parish, Uppland.
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och normal till grov magring av granit. Undanta-
get utgörs av enstaka belägg för benmagring.

Kärlformen genomgår en motsvarande föränd-
ring. Den tidigaste keramiken utgör enligt vad 
som är känt varianter på samma tema, en klock-
formad kruka med s-svängd profil, trattliknande 
mynning och rund botten. Det är påfallande likt 
den tidigneolitiska trattbägarkeramiken i Syd-
skandinavien. Från horisont 2 är materialen i all-
mänhet bättre bevarade än de hårt fragmenterade 
från föregående horisont. Enda skillnaden är att 
såväl flata som runda bottnar förekommer, klock-
formen är densamma. Denna ersätts gradvis un-
der horisont 3 av en mer profilerad konisk kärltyp. 
Runda och flata bottnar är fortsatt vanligast (de 

runda är i absolut majoritet under både horisont 
2 och 3), liksom den s-svängda profilen. Omkring 
3200 f Kr uppträder för första gången kärl med 
kort hals och vinkelställd skuldra, den ”typiska” 
gropkeramikformgivningen. Även spetsiga bott-
nar uppträder nu i materialet. Förändringen från 
klockform till konisk är mer gradvis än, och före-
griper delvis, övergången från fast till porigt gods. 
Även koniska kärl med en rak, skulderlös profil har 
observerats under både horisont 3 och 4. Annars 
accentueras kärlprofileringen så att koniska kärl 
med vinkelställd skuldra dominerar under hori-
sont 4. Detta ackompanjeras nu av runda bottnar, 
lika väl som spetsiga eller flata. Slutligen övergår 
den på ett övergripande plan enhetliga formgiv-

Figur 21. Sammanfattning av de generella förändringarna i den östsvenska neolitiska keramiken.

Figure 21. Summary of the general development of eastern Swedish Neolithic pottery.
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ningen till såväl koniska kärl som halvklotforma-
de skålar och tunnformiga krukor under horisont 
5 och senneolitikum. Flata bottnar dominerar un-
der horisont 5, ofta med en utskjutande fotrand. 
Samtidigt sker en återgång till en mer utdraget s-
formad eller rak kärlprofil, som pekar fram emot 
bronsålderns tunnformiga kärl.

Dekoren rymmer en rik variation men med tyd-
liga tendenser. Till att börja med har kärlen från 
horisont 1 en varierande grad av dekor, från spar-
smakade enkla kompositioner i en eller flera rader 
under mynningen till mer yttäckande. Sticklin-
jer (Furchenstich), pinnintryck, streck, linjer och 
tvärsnoddsintryck är typiska dekorelement. Snöre- 
och nagelintryck förekommer.

Dekorfrekvensen dubbleras till horisont 2. Den 
blir mer yttäckande och elaborerad och benämns 
ibland i litteraturen för ”megalitisk”, efter paral-
leller i Sydskandinavien. Krysskrafferingar i form 
av horisontella kryssrader eller sicksack-band är 
vanliga på de övre delarna av kärlen. Andra geome-
triska former förekommer med vertikal placering. 
Pinnintryck, streck, linjer och prickar är vanliga 
element, liksom grunda dragna linjer utförda med 
vassrör. Furchenstich och våglinjer förekommer.

Under horisont 3 ökar dekorfrekvensen ytterli-
gare något, men de ”megalitiska” kompositionerna 
ersätts från ca 3200 f Kr av horisontellt upprepad, 
ofta yttäckande ornamentik, främst representerat 
av fiskbensmönstret. Pinnintryck, streck, prickar 
och kamstämpel är vanligast, med rörbens- och 
nagelintryck som uppstickare.

Horisont 4 innebär att likriktningen under slu-
tet av föregående period blir allenarådande, fisk-
bensdekoren dominerar totalt. Vargtandsmönst-
ret är dock ett särskilt kännetecken för horisont 4. 
Ett trendbrott är kamstämpelns totala dominans, 
men tandstämpel, streck och yttäckande prickde-
kor förekommer. I övrigt finns vinkelband, lösa 
vinklar och släpande pinnintryck. Dekor av snöre 
börjar uppträda igen under horisont 4 och ök-
ningen fortskrider under följande period.

Horisont 5 uppvisar likaså rikligt dekorerad ke-
ramik, till och med mer än tidigare. Det kan ha 
ett samband med stridsyxetraditionens framväxt. 
Fiskbensmönstret förekommer ned i senneoliti-
kum, ett kännetecken med remarkabel livslängd, 

ca 3200–2000 f Kr. Andelen vinklar och vinkel-
band fördubblas, nu ofta utförda med tandstäm-
pel. En karaktäristisk dekortyp under senneoliti-
kum är taggtrådsdekoren, utförd antingen med 
tvärsnodd eller ”falsk tvärsnodd”. Streck, nagel-
intryck, linjer och i vissa fall vulster kännetecknar 
också horisont 5/senneolitikum.

Slutligen frågan om de typiska kärlväggsgroparna, 
ett signum för den neolitiska keramiken, även om 
de inte är specifika för neolitikum. Under horisont 
1 och 2 förekommer groparna i låg grad men i gen-
gäld med en rik variation i utförandet. Generellt 
är de små, runda eller oregelbundna. En kraftig 
ökning sker med ingången av horisont 3, samti-
digt som de stora och djupa, cylindriska groparna 
introduceras. Detta sker troligen något tidigare 
än övriga stora förändringar under horisont 3. De 

”gropkeramiska groparna” förekommer i samma 
grad under horisont 4 och 5, med undantag för att 
de saknas helt i vissa sena material. Även under 
senneolitikum är vissa kärl gropförsedda.

De oerhörda mängderna keramik som före-
kommer på boplatserna har debatterats. Kerami-
ken har förklarats i termer av en befolkningsök-
ning, förändrad användning (lagringsekonomi, 
matkultur, råmaterialtillgång etc) eller som spår 
av sociala samlingsplatser för stora grupper (t ex 
Åkerlund 1996:131; Edenmo m fl 1997; Carlsson 
1998; Segerberg 1999; Björck 2003; Gustafsson 
m fl 2003:56f; Stenbäck 2003:195; Papmehl-Du-
fay 2006:61f). Den fördelar sig inte heller jämnt 
över tid, utan koncentreras markant till horisont 
3, en slående likhet med den totala dominansen 
för Fagervik III-stadiet i Bagges studie (Bagge 
1951:67ff). Även om man tar hänsyn till att de 
olika horisonterna har undersökts i olika omfatt-
ning kvarstår i stort samma bild vid detaljstudier 
av enskilda lokaler (fig. 22). Varför är keramiken 
så påfallande riklig under den ”typiska” gropke-
ramiska fasen? Utifrån nyligen utförda lipidun-
dersökningar av kärlinnehåll kan vi sluta oss till 
att kärlen användes dels för matlagning av fisk, 
övriga marina arter och vegetabilier, dels för 
förvaring av vegetabilier och vatten (Isaksson 
manus). En tanke är att förvaringen under de ef-
terföljande perioderna fungerat på annat sätt. De 
från senneolitikum uppträdande fyrstolpshusen 
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kan vara härbren. Avspeglar möjligen de kera-
mikrika boplatsernas uppgång och fall en över-
gång från en typ av förrådsekonomi till en an-
nan? Det är troligen bara en del av förklaringen. 
Sannolikt har fler orsaker samverkat och i dags-
läget är frågan frapperande svårgripbar.

Även om keramikens förändringar över tid är 
tydliga är det sannolikt en i huvudsak intern va-
riation med olika grad av yttre påverkan vi ser. 
Under horisont 1 introduceras östsvensk keramik 
samtidigt med den första trattbägarkeramiken i 
Skåne, ca 4000 f Kr. Redan 1000 år tidigare har 
keramikteknologin introducerats på andra sidan 
Östersjön och 500 år tidigare i Sydskandinavien 
(Stenbäck 2003:41ff; Hallgren 2004). Här finns 
inte utrymme att gå in på kulturhistoriska tolk-
ningar, men introduktionen av keramik i Öst-
sverige sker sent. Enligt tillgängliga dateringar 
stammar det gropkeramiska fenomenet från 
Östsverige och har spridit sig söderut (Bagge & 
Kjellmark 1939; Björck 1999b; Papmehl-Dufay 
2006:40f). Utifrån detta kan impulsen knappast 
vara sydskandinavisk och flera har pekat på öst-
liga influenser i både keramikens utformning och 
boplatsernas övriga karakteristika (Wyszomirska 
1984; Olsson m fl 1994; Ahlström 1997; Björck 
2003). Sedan verkar drivkraften till förändring 
främst komma från interna faktorer, främst den 

stora övergången ca 3000 f Kr till en ”egen form”, 
det profilerade koniska kärlet i porigt gods (Björck 
1999b). En yttre påverkan gör sig märkbar i hant-
verket under horisont 5 och senneolitikum i form 
av den sydskandinaviska stridsyxetraditionen 
från ca 2500 f Kr. Framemot ca 2300 f Kr överges 
de kustbundna boplatserna och den senneolitiska 
keramikformgivningen vidtar, som håller i sig till 
bronsålderns period I/II. Ann Segerberg har uti-
från 14C-dateringar av ett antal tidig- och mellan-
neolitiska boplatser i Östsverige sett en betydel-
sefull distinktion mellan ”äldre GRK” och ”yngre 
GRK”, med en gräns satt till 2900 f Kr (Segerberg 
1999:126). Samma fenomen har också påtalats 
för den åländska gropkeramiken (Stenbäck 2003, 
muntligen). Exakt när denna förändring inträffar 
kan diskuteras – troligen är det en gradvis för-
ändring – men Segerberg har satt fingret på den 
tydligaste förändringen under neolitikum, intro-
duktionen av en helt ny och lokalt baserad kera-
mikteknologi. Nästa transformation sker under 
horisont 5, som pekar fram mot ett nytt hantverk 
under senneolitikum och bronsålder.

Framåtblick 
Att de neolitiska kulturerna utgör abstraktioner 
utifrån skillnader i materiell kultur, är de flesta 
eniga om. Men varför fungerar de inte som 
analytiska verktyg i Östsverige? Dels är kultu-
rerna sprungna ur iakttagelser av sydskandina-
viska material, dels används de inte sällan på 
fel plan, som synonyma med etnicitet eller det 
allmänna begreppet kultur. Sannolikt är vi då 
fjärran från den komplexa och dynamiska förhis-
toriska verkligheten. Det är troligen, med stöd i 
det här framlagda materialet, en anomali att tala 
om trattbägarkultur, gropkeramisk kultur och 
stridsyxekultur. Under stenåldern har Östsverige 
utgjort en ca 300 km lång skärgård, från norra 
Småland till södra Hälsingland. Denna jättelika 
arkipelag har haft likartade socioekonomiska 
möjligheter, vilket har betydelse för hur man har 
valt att leva. Inom undersökningsområdet har 
93 % av de neolitiska boplatserna visat sig vara 
direkt kustbundna. Ett försök att istället se den 
neolitiska keramiken utifrån regionala och sinse-

Figur 22. Fördelningen av keramikmängd per un-
dersökt yta och horisont. Här framgår tydligt den totala 
dominansen under horisont 2-3, den keramikrika fasen 
av neolitikum. Notera också den stora variationen inom 
varje horisont i de intervall som anges.

Figure 22. The distribution of pottery quantity per 
excavated area and horizon. Note the dominance for 
horizons 2 and 3, the Neolithic’s pottery-rich phase. Note, 
also, the great variation within each horizon in the 
presented intervals.

Horisont Antal 
lokaler

Medelvikt 
(g)/m2 

Viktintervall 
(gram)

1 6 52 0,1-271

2 6 341 115-877

3 15 309 9-1144

4 9 68 1-134

5/SN 9 46 0,2-81
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mellan besläktade grupper har föreslagits tidigare, 
vid sidan av de etablerade kulturbegreppen (t ex 
Welinder 1973; Björck 1997, 2003).

För att förstå den kulturella förändringen över 
tid måste ett holistiskt synsätt tillämpas, så att man 
tvingas se till de generella tendenserna. Själva po-
ängen med Bagges förhållningssätt till keramiken 
är att de fem Fagerviksstadierna inte represente-
rar distinkta keramikstilar, utan kronologiskt av-
gränsade boplatsstadier (Bagge 1951:63ff; Olsson 
1997:449). Keramikens förändring är inte nöd-
vändigtvis synkron med boplatsens faser, utan 
kan skära tvärs genom dessa. Det gör att de enkla 
lösningarna uteblir, men kronologin är fortfaran-
de användbar på ett generellt plan. Tankegången 
är densamma i detta arbete. Konsekvensen blir 
att enskilda skärvor svårligen kan plockas ur sin 
kontext för stilmässiga jämförelser mellan plat-
ser (jfr Olsson m fl 1994:28; Werthwein 2001:15; 
Papmehl-Dufay 2006:62). Snarare är det summan 
av stora material som bildar basen för analogier 
mellan olika platser och grupper av platser, och att 
dessa jämförelser sker på en glidande skala. Skär-
vorna är inte statiska delar i en fast typologi utan 
mer dynamiska, där växlande andelar av skilda ka-
raktäristika måste utgöra grunden för en förstå-
else (jfr Lagergren-Olsson 2003).

Det hela handlar egentligen om val av analys-
nivå. På ett övergripande plan är resultaten giltiga, 
men går man in för mycket i enskildheter är ris-
ken att dra för stora växlar på materialet stor. Vad 
studien har visat är egentligen att boplatserna och 
horisonterna har en betydande grad av intern va-
riation. Denna variation måste tillåtas även inom 
en typologi, eftersom den rymmer regionala, lo-
kala och individuella traditioner i hantverket.

Jag menar att anledningen till att Fagerviksty-
pologin har fått en sådan genomslagskraft inte 
specifikt hänger samman med Fagerviks karak-
tär av typboplats, vilket i sig är en anomali, utan 
mer speglar Bagges djupa insikt i den östsvenska 
neolitiska keramiken utifrån systematiska studier 
av en stor mängd undersökta material. Fagervik 
blev Bagges chans att pedagogiskt lägga fram vad 
han redan tidigare hade iakttagit och förstått. Vad 
den här studien visar är i stort att Bagges resultat 
står sig väl (jfr Olsson 1997), men också att fokus 

troligen kan lyftas från de kronologiska och typo-
logiska frågorna och att vi med nya analysmetoder 
nu kan tränga djupare in i själva hantverket och 
fråga oss, vilka var de som tillverkade keramiken 
och varför (Jägerbrand m fl 2006; Papmehl-Dufay 
2006; Isaksson manus). 
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hrough studies of Neolithic pottery from 
more than 300 known settlements in the 
Mälaren Basin and South Norrland, chang-

es in vessel ware, shape and decor ation have been 
described in relation to the settlements’ elevation. 
The result of this is that the settlements can be 
grouped into specific elevations, forming five dis-
tinct horizons. Each horizon can be said to house 
a specific range of pottery. The problem is that the 
respective horizons and changes in pottery are not 
necessarily synchronous phenomena. This is due to 
the fact that regressive shore displacement has not 
been constant during the course of the Neolithic, 
while impulses for changes in material culture are 
part of a completely different process. This is really 
the same problem inherent in Axel Bagge’s univer-
sally acknowledged Fagervik chronology. The solu-
tion to this problem is to maintain general view to-
wards the analysis results, to extract as universally 
applicable results as possible.

The study displays several interesting tendencies, 
which are in some ways innovative, but mainly con-
firm and nuance earlier research. The introduction 
of pottery occurs about 4000 BC in Eastern Swe-
den. In design, it is similar to the Southern Scan-
dinavian Funnel Beaker pottery. However, eastern 
influences in terms of decor cannot be ruled out. 
During the course of the early Neolithic the de-
cor grows more elaborate, and towards the transi-
tion into the middle Neolithic it can be described 

Summary

Eastern Swedish Neolithic pottery after Bagge 

as megalithic, i.e. displaying an array of vertically 
placed geometric patterns and horizontal crossed 
lines. Vessel shape and ware remain basically un-
changed throughout. Around 3200 BC, an all-en-
compassing change of the pottery is initiated, which 
is completed around 2800 BC. This change involves 
vessel shape and ware as well as decor. The vessels 
take on a conical shape with pronounced profiles. 
The ware becomes calciferous and the decor is of 
a uniform nature, mainly displaying a “herring 
bone” theme. Around 2300 BC the pottery is again 
made from non-calciferous clays. Both vessel shape 
and decor display much variation during the sec-
ond half of the middle Neolithic B. Gradually this 
variation transforms into a design the characterises 
the late Neolithic and the onset of the early Bronze 
Age, barrel-shaped vessels with some decor, such as 
barbed wire patterns and nail imprints.

On a higher level of abstraction three periods of 
transition can be discerned. First the actual intro-
duction of pottery around 4000 BC, then about 
3200-2800 BC when an internal change of the 
pottery in the investigated area occurs. Finally, 
around 2300 BC, the next transition occurs, prob-
ably due to internal as well as external factors. One 
of the most important conclusions drawn is that 
the Neolithic pottery of Eastern Sweden should 
be regarded as a separate entity, and not viewed 
through the light of borrowed templates devel-
oped for different regions. 
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lltsedan Oscar Montelius dagar, från 
andra hälften av 1800-talet, har den arkeo-
logiska vetenskapen haft fokus på klassifi-

ceringar och dateringar av olika föremål. Genom 
att studera exempelvis keramikkärlens former och 
dekorer har arkeologin skapat sig sina egna mallar, 
helt ovetande och utan relevans för de människor 
som en gång kom i kontakt med och använde kär-
len. De kärl som en gång fyllde en viktig funktion 
i hushållet, till festen eller i samband med olika ri-
tuella och religiösa händelser. De kronologier och 
typologier som används inom arkeologin är utan 
tvekan viktiga verktyg för att komma närmre frå-
gan om när människorna en gång i tiden använde 
föremålen och därmed dess sociala miljö. Krono-
logins och typologins första och kanske därmed 
tyngsta kritiker lät redan under 1800-talet levere-
ra kraftiga synpunkter på systematiserandet, och 
begreppet knappologi som myntades av August 
Strindberg blev välkänt för dagens arkeologer. 
Olika indelningar av keramik har under åren kla-
rat sig ganska väl utan större ifrågasättande, trots 
att de ibland varit alltför detaljerade. I denna kul-
turhistoriska forskningstradition brukar kerami-
ken från östra Mellansverige klassificeras i några 
huvudstilar; trattbägarkeramik under tidigneo-
litikum (Florin 1938, 1958), gropkeramik under 
företrädesvis mellanneolitikum (Bagge 1951) samt 
stridsyxekeramik under senare delen av mellan-
neolitikum (Oldeberg 1952; Malmer 1962). 

Trots många frågetecken kring de olika kärlens 
form och dekor genom förhistorien och medelti-

den har det visat sig att dagens kronologier och 
typologier ”i stort” förefaller ha sin riktighet. 
Utan dessa system hade arkeologin stått sig slätt 
och varit helt beroende av naturvetenskapliga da-
teringar. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke 
att andra saker än tid kan påverka kärlens form 
och dekor. Kärlet som var avsett för härden för 
tillagning var sannolikt av annan typ än det som 
skulle användas som förvaring eller för det som 
tillverkades som finkärl för graven. 

Undersökningarna av det stora antalet neoli-
tiska boplatser längs den nya dragningen av E4:an 
i norra Uppland har genererat ett förhållandevis 
stort och betydelsefullt keramikmaterial. Ett ma-
terial som traditionellt skulle kunna användas för 
att främst datera de olika platserna och utgöra 
basen för djupare kronologiska och typologiska 
studier. Ett resultat som primärt var avsett för att 
andra arkeologer skall kunna datera sina nya ma-
terial bättre än vad man kunde göra innan under-
sökningarna för E4:an.

Det övergripande syftet med denna studie är 
att öka kunskapen kring den neolitiska keramiken 
från östra Mellansverige, särskilt norra Uppland. 

Huvudfrågeställningarna är:
Hur skiljer sig keramiken mellan de olika lokaler-
na från E4-undersökningarna i fråga om

• stil (form och dekor)?
• gods (råmaterial och teknik)? 
• kärlanvändning (funktion)? 

Stil, gods och  
kärlanvändning 
neolitisk keramik från undersökningar i  
mellersta och norra Uppland
Torbjörn Brorsson*, Sven Isaksson**, Niklas Stenbäck*** 
* Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds universitet,  
** Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet,  
*** Societas Archaeologica Upsaliensis



410 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Dessutom avser vi att beröra frågan om varför even-
tuella skillnader föreligger, samt om det möjligen 
finns samband mellan resultaten från de tre huvud-
frågeställningarna med tillhörande analyser.

Lokal utgör således skalnivån i denna studie, 
vilket bl a innebär att tidsmässiga variationer 
inom respektive material tas mindre hänsyn till. 
Detta är ett källkritiskt problem. Emellertid har 
landhöjningen varit förhållandevis snabb i norra 
Uppland och boplatserna sannolikt strandnära 
(se Risberg m fl i denna volym), vilket innebär 
att de här undersökta lokalerna inte uppvisar så 
kronologiskt ”blandade” material. Endast vid lo-
kalerna Glädjen och Snåret påträffades den neo-
litiska keramiken tillsammans med keramik från 
yngre perioder än neolitikum. Enbart den neoli-
tiska keramiken ingår dock i denna studie.

Tidigare forskning kring neolitisk 
keramik från norra Uppland
Landhöjningen har starkt omformat det flacka 
uppländska landskapet under historiens gång

(se artikel Risberg m fl i denna volym). Dagens 
Uppland utgjordes under neolitikum av ett fastland 
i väster och en omfattande skärgård i öster och i sö-
der (se fig. 6 i Stenbäck i denna volym). Stora delar 
av landskapet saknar emellertid täckande invente-
ringar av fornlämningar från denna period (se dock 
Björck 2000a för nordligaste delen av landskapet). 
Kunskapen kring den neolitiska keramiken från 
Uppland har före E4-undersökningarna främst ba-
serats på studier från ett antal, huvudsakligen mel-
lanneolitiska lokaler (se Segerberg 1978, 1999). 
Det finns dock ett mindre antal tidigare kända och 
undersökta lokaler från tidigneolitikum i landska-
pet, så som Nyskottet och Anneberg (Segerberg 
1999:31) samt Kallmossen (Hallgren muntligen). 
Strax norr om gränsen till Gästrikland har även den 
tidigneolitiska lokalen vid Västeräng undersökts 
(Björck 2000b) Det begränsade tidigneolitiska kera-
mikmaterialet från norra Uppland har inneburit att 
regionen varit svår att placera i den kulturhistoriska 
forskningstraditionen, mellan trattbägarkulturen i 
söder, akeramiska kulturer i norr samt den kamke-
ramiska kulturen i öster – på andra sidan Ålands hav 
(se även Ytterberg i denna volym). 

Från mellanneolitikum finns dock ett större an-
tal tidigare kända och undersökta gropkeramiska 
boplatser i Uppland, så som främst de vid Bä-
linge mossar (Segerberg 1999), Åloppe (Almgren 
1906), Tibble (Segerberg 1978), Lindskrog (Gus-
tafsson m fl 2000), Torslunda (Segerberg 1995) 
samt Vendel (Papmehl-Dufay 1999). Mindre 
mängder stridsyxekeramik och/eller en ”bland-
form” av gropkeramik och stridsyxekeramik, den 
s k ”tredje gruppen”, har även påträffats inom bo-
platserna vid Tibble och Torslunda (Edenmo m fl 
1997:189f; Larsson 2003).

Senneolitisk keramik har tidigare främst på-
träffats vid undersökningar i landskapets södra 
del, exempelvis i anslutning till hällkistan vid 
Odensala Prästgård (Olausson 1995; Holm m fl 
1997:230ff).

Vägen genom ett neolitiskt landskap 

Åren 2003–2004 slutundersöktes nio neolitiska 
lokaler av SAU och UV GAL i samband med 
den nya dragningen av E4:an i norra Uppland. 
Därutöver har ytterligare en lokal undersökts av 
Uppsala universitet. Dessa tio lokaler har date-
rats från tidigneolitikum till senneolitikum. Da-
teringarna har främst baserats på 14C-analyser, 
höjdkurvor över havet samt rådande keramik-
kronologier, som exempelvis Fagervik-kronolo-
gin (se Bagge 1951). De grävande institutionerna 
har haft delvis olika undersökningsmetoder, 
vilket dock inte påverkar möjligheterna att göra 
jämförelser av keramikmaterialen från de olika 
lokalerna (för diskussion kring undersöknings-
metoderna, se Sundström & Darmark 2005, Bi-
wall m fl i denna volym). 

Den äldsta 14C-daterade boplatsen är Glädjen i 
Tierp sn. Från platsen föreligger dateringar från 
tidigneolitikum men också från mellan- och sen-
neolitikum samt bronsålder. Under neolitikum 
låg denna plats på en ö, längst in i en havsvik. Här 
undersöktes en av de mindre neolitiska boplatser-
na i E4-projektet med ett tillvarataget keramikma-
terial på sammanlagt 1,4 kg. På Glädjen påträffa-
des spår efter hyddor eller enkla skärmskydd samt 
gropar och ett mindre fyndförande lager i en sän-
ka. Platsen har sannolikt liksom flera av de övriga 
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neolitiska boplatserna haft en blandekonomi, be-
stående av främst jakt och fiske (Lindberg 2006).

Bålmyren i Vendel sn har utifrån 14C-dateringar 
daterats till omkring 3500 f Kr. Platsen låg på en 
sydostsluttning intill den dåtida havsstranden, ute 
på en större ö. Avståndet till fastlandet var cirka 
tio kilometer. Platsen var inte bebodd året om och 
har därmed tolkats som en familjebaserad säsongs-
boplats (Sundström & Darmark 2005). Den totala 
mängden keramik som påträffades vid Bålmyren 
var nästan 16 kg och materialet klassificerades som 
trattbägarkeramik (Stenbäck & Graner 2005).

Högmossen i Tierp sn, som var den nordligast 
undersökta lokalen inom projektet, har daterats 
till omkring 3500 f Kr. Vid denna tid låg Hög-
mossen vid mynningen till en skärgård. På plat-
sen påträffades både en boplats och uppemot fyra 
samtida gravar. Boplatsen bestod av flera hydd-
lämningar och andra vanligt förekommande läm-
ningar i form av gropar, härdar, rännor och stolp-
hål. Keramiken från Högmossen var det särklass 
största materialet från E4-undersökningarna och 
bestod av nästan 300 kg. Den klassificerades som 
gropkeramik och platsen var sannolikt bebodd 
året om (Brorsson & Ytterberg manus).

I Postboda vid Månkarbo i Tierp sn döljer sig 
flera neolitiska boplatser. Tre av dessa har varit fö-
remål för arkeologiska undersökningar under 2003 
och 2004. De äldsta dateringarna inom Postboda-
komplexet var från Postboda 2. Boplatsen daterades 
utifrån 14C-datingar till mellan 3500-3000 f Kr. Vid 
skiftet mellan tidig- och mellanneolitikum låg Post-
boda i en skärgård, där boplatserna Postboda 1 och 
2 låg på vars sin sida om en havsvik. Från Postboda 
2 har cirka 34 kg neolitisk keramik registrerats och 
den kan klassificeras som dels trattbägarkeramik, 
dels gropkeramik, närmare bestämt Fagervik I och 
II (Stenbäck 2006). För tolkningen av platsen var 
bland annat två malstenar av stor vikt, eftersom de 
indikerade en näring som baserades på spannmål 
(Sundström m fl 2006). Inom samma komplex un-
dersökte studenter från Uppsala universitet under 
2004 en boplats som kom att kallas för Postboda 
skjutbanan. Denna boplats låg på samma sida av 
havsviken som Postboda 1. Skjutbanan utgör ett 
viktigt komplement till Postboda 1 och 2 och har 
främst utifrån fyndmaterialet och höjdkurvorna 

daterats till slutet av tidigneolitikum. Keramiken, 
som består av endast 6 kg, kan klassificeras som 
både trattbägarkeramik och gropkeramik (Sund-
ström m fl 2006, Stenbäck 2006. Den yngsta loka-
len inom Postbodakomplexet, Postboda 1, tangerar 
tidsmässigt både Postboda 2 och Skjutbanan. Bo-
platsen har utifrån 14C-dateringar och fyndmate-
rialet daterats till mellan 3100 och 2930 f Kr. På 
Postboda 1 framkom cirka 25 kg keramik, som klas-
sificerades som gropkeramik (Stenbäck 2006).

I Snåret i Vendel sn. påträffades en lokal som 
tangerade Postbodakomplexet. Snåret har utifrån 
14C-dateringar och keramiken främst daterats till 
omkring 3300 f Kr, men det framkom även spår 
av yngre besök under neolitikum. Under perioden 
3000-2500 f Kr besöktes platsen av människor 
som sannolikt kom för att jaga och fiska. Snåret 
låg i den nu försvunna neolitiska skärgården och 
platsen för Snåret var i den inre delen av en grund 
fjärd. Från den första bosättningsfasen har flera 
hyddor påträffats och platsen var sannolikt be-
bodd året om. Man levde främst av fiske och jakt 
på säl. Den neolitiska keramiken från Snåret be-
stod av cirka 3,8 kg och har klassificeras som både 
fast och porös gropkeramik samt stridsyxekeramik 
(Björck & Larsson 2007). 

Cirka 4 km öster om Björklinge i Tensta sn un-
dersöktes den gropkeramiska lokalen Brännpus-
sen. Boplatsen har daterats till omkring 2750 f Kr 
och vid denna tid låg Brännpussen på östra sidan 
av en ö i den neolitiska skärgården. På boplatsen 
framkom ett fyndrikt kulturlager, tre till fyra hyd-
dor, stolphål, rännor med mera. Keramiken var 
det dominerande fyndmaterialet och bestod av 13 
kg. Säljakt och fiske var av stor betydelse för män-
niskorna på Brännpussen, men även fynd av andra 
bytesdjur har påträffats (Nilsson 2006).

Några hundra meter norr om torpet Djurstu-
gan i Tierp sn påträffades en neolitisk boplats som 
daterats till 2300-2200 f Kr. Under neolitikum 
låg Djurstugan i en flack sänka inte långt ifrån en 
havsvik. Undersökningen, som var en av de minsta 
längs E4:an, kom framför allt att beröra ett mesu-
lahus. Fyndmaterialet dominerades av ben och ke-
ramik. Den totala mängden keramik, som var 1,6 
kg, tolkades som en sammanblandning av grop-
keramik och stridsyxekeramik, det vill säga den 
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så kallade Tredje gruppen (jfr Edenmo & Olsson 
1997). Troligtvis levde man av jakt, fiske och kan-
ske även av odling på platsen (Ytterberg 2006a).

Den yngsta neolitiska platsen som undersökts 
inom E4:an projektet har daterats till senneolitikum. 
Det är Ryssgärdet vid Onslunda i Tensta sn. Uti-
från 14C-dateringar har den neolitiska fasen förlagts 
till cirka 1900 f Kr. I övrigt var den dominerande 
fasen på platsen från bronsåldern, med ett varierat 
fyndmaterial. De neolitiska fynden är få och utgörs 
bland annat av ett mindre antal keramikskärvor. 
Endast ett fåtal konstruktioner har varit möjliga att 
knyta till denna fas (Eriksson & Östling 2005). Se 
även fig. 1 och 2 i Stenbäck i denna volym.

Stilanalys
Stilanalyser av neolitisk keramik från regionen 
präglas av ett antal omfattande typologiska grund-
arbeten från mitten av 1900-talet. Det gäller sär-
skilt Sten Florins (1938, 1958) typologiska studier 
av den tidigneolitiska trattbägarkeramiken (Vrå-
kulturen) i Södermanland, Axel Bagges (1951) 
likartade studier av den företrädesvis mellanneoli-
tiska gropkeramiken från Fagervikslokalen i Öster-
götland samt Mats P. Malmers (1962) omfattande 
studier av den svensk-norska stridsyxekeramiken 
från mellanneolitikums andra del. Dessa arbe-
ten byggde i sin tur på en kulturhistorisk forsk-
ningstradition som präglade arkeologiämnet un-
der 1800-talets senare del samt 1900-talets första 
hälft. Den processuella arkeologin under företrä-
delsevis 1970- och 1980-talen har därefter i mindre 
utsträckning ägnat sig åt stilstudier, medan den 
postprocessuella arkeologin de senaste åren åter-
igen intresserat sig för stilfrågor men mera med 
utgångspunkt i sociala och ideologiska perspektiv 
och mindre utifrån typologiska och kronologiska 
aspekter (för diskussion kring forskningshistorik, 
se t ex Löfstrand 1974; Kihlstedt 1996; Olsson & 
Edenmo 1997; Segerberg 1999; Strinnholm 2001; 
Gill 2003; Stenbäck 2003). 

Följande stilanalys kan ses mot bakgrund av den 
typologiserande traditionen. Studien behandlar 
hur keramikens stildetaljer skiljer sig mellan de tio 
olika boplatserna, hur keramiken stilmässigt för-
ändrades över tid under neolitikum i norra Upp-

land och hur keramiken från E4-undersökningarna 
överrensstämmer med gängse använda typologiska 
sekvenser – som exempelvis Fagervikssekvensen – 
eller om det föreligger en tydlig lokal stiltradition. 
Emellertid kommer denna stilstudie även att rela-
teras till funktion genom jämförelser med nedan-
stående gods- och kärlanvändningsanalyser.

Metod och källkritik 

Både SAU och UV GAL har grundregistrerat ke-
ramikmaterialen i programmet Intrasis. Följande 
specialanalys har utförts på ett urval av dessa skär-
vor: Samtliga dekorerade mynningsbitar och skär-
vor större (längre) än 4 cm (3 cm för Högmossen 
samt de mindre omfattande materialen från Djur-
stugan, Snåret och Glädjen) valdes ut och uppgif-
ter om form, dekor m m noterades i en Access-
databas (jfr Stenbäck 2006). 

Från det omfattande Högmossenmaterialet 
gjordes en specialregistrering av 1 112 stycken 
(13,5 kg) skärvor och fragment, jämt fördelat över 
lokalens centrala ytor, av totalt 196 200 stycken 
(291,5 kg), i samband med rapportarbetet (Bror-
son & Ytterberg manus). Av dessa 1 112 skärvor 
och fragment har därefter 100 (av 360) dekore-
rade mynningsbitar samt 100 dekorerade skärvor 
större än 3 cm (av 438) valts ut slumpmässigt ge-
nom en funktion i programmet SPSS. Av dessa 
200 mynningsbitar och större skärvor utgick 27 
stycken p g a att informationen var för osäker ef-
tersom de var för dåligt bevarade, saknades eller 
att de tydligt hörde till samma kärl och påträffa-
des i samma grävenhet (se nedan). 

Mynningsbitarna består i allmänhet även av 
delar av halsen, ibland även lite av skuldran. De 
större skärvorna utgörs av hals-/skuldra-/bukde-
lar, i enstaka fall av bottenbitar. Urvalet innehåller 
således information om dekor och form från olika 
delar av kärlen. 

I de fall då flera skärvor från samma kärl på-
träffats i en och samma grävenhet har uppgifter-
na om endast en skärva noterats i databasen. De 
mynningsbitar som var för små för att man skulle 
kunna fastställa uppgifterna om dekor och form, 
har uteslutits i denna analys. Uppgifter om både 
större och mindre kärl finns med i detta urval, 
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Figur 1. Neolitiska keramikskärvor från E4 lokalerna. Skala 1:2. Teckning: G. Graner (Bålmyren), A-M. 
Pitkänen-Darmark (Postboda 1 och 2, Postboda skjutbana), C. Samuelsson (övriga).

Figure 1. Neolithic potsherds from the sites along the E4 highway. Scale 1:2.

Postboda 1 Postboda 2Bålmyren

Postboda skjutbanan Brännpussen.

SnåretDjurstugan Glädjen
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även om det föreligger en viss risk att mindre kärl 
är något underrepresenterade. Avsikten har sedan 
varit att inte ha alltför många kategorier att välja 
på till de olika variablerna, eftersom detta ofta le-
der till svårdefinierbara gränsdragningar mellan 
olika kategorier, samt att för många detaljer ris-
kerar att överskyla större mönster och tendenser. 
Gradskillnader i detaljerna riskeras emellertid gå 
förlorade med detta tillvägagångssätt. 

I denna specialanalys ingår sammanlagt 48 
skärvor från Bålmyren, 150 skärvor från Postbo-
da 1, 144 skärvor från Postboda 2, 45 skärvor från 
Postboda skjutbanan, 20 skärvor från Djurstugan, 
42 skärvor från Snåret, 67 skärvor från Bränn-
pussen, 15 skärvor från Glädjen samt 173 skärvor 
från Högmossen. För att erhålla ett godtagbart 
representativt urval till undersökningen var det 
önskvärt att erhålla minst 50 – eller däromkring – 
skärvor, helst jämnt fördelat mellan kategorierna 
mynningsbitar respektive skärvor större än 4 cm 
(eller 3 cm) från vardera lokal. Keramikmaterialen 
från lokalerna Djurstugan samt Glädjen är egent-
ligen något för små, men de ingår ändå i analysen 
– med en viss reservation. Däremot utgår det sen-
neolitiska materialet från Ryssgärdet i denna ana-
lys eftersom materialet därifrån var alltför litet (se 
Eriksson & Östling 2005).

Från några av lokalerna förekommer, som tidi-
gare nämnts, fler än en neolitisk keramikstil enligt 
den traditionella klassificeringen. I följande analys 
ses emellertid materialen som helheter i respektive 
lokal för att undgå cirkelresonemang kring dessa 
stilar, men även för att testa antagandena om att 
flera olika stilar även ger utslag i denna metod. 

Analysen 
De formdetaljer som undersöktes i analysen var 
mynningsavslut, kärlprofil samt bottnar. Kärlens 
mynningar har haft varierande slut. I specialana-
lysen har mynningsbitarna grupperats i tre form-
kategorier; 

1. mynningar med förtjockad mynningsrand 
(inåt och/eller utåt)

2. mynningar med rundad eller rakt avskuren 
mynningskant

3. mynningar med snett lutande mynningskant 
eller spetsigt avsmalnat slut  

Denna grova tredelade gruppindelning var ett 
försök att, som ovan nämnts, undvika gränsdrag-
ningsproblem för de olika kategorierna (jfr Sten-
bäck 2006). Endast i enstaka fall kan kärlens profil 
rekonstrueras utifrån skärvorna i specialanalysen. 
Därför har kärlprofilerna bedömts utifrån hela 
materialen som redovisas i de enskilda rapporter-
na. Detsamma gäller även formen på bottnarna.

Dekordetaljerna som studerats i denna analys 
var främst kärlväggsdekor, kärlväggsgropar, samt 
mynningskantsdekor. Kärlväggsdekoren har i ana-
lysen delats in i olika grupper (se Stenbäck 2006). 
Tabellen i figur 3b visar antalet skärvor i de olika 
grupperna, samt de oklara som inte kunde katego-
riseras, i keramikmaterialen från de nio lokalerna. 

Kärlväggsgroparna har hanterats som en separat 
variabel i förhållande till de övriga dekorelementen. 
Detta eftersom kärlväggsgroparna ofta förekom-
mer tillsammans med de andra dekorelementen. 
Kärlväggsgropar förekommer visserligen på den 
tidigneolitiska trattbägarkeramiken i regionen (se 
Florin 1958), men det är inom gropkeramiken som 
de utgör ett stilistiskt kännetecken, närmare be-
stämt en särskilt typ av kärlväggsgropar som Bagge 
(1951) diffust benämnde för ”de gropkeramiska 
groparna”. Dessa definierades aldrig av Bagge utan 
han beskrev dem endast som cylindriska eller ko-
niska (Bagge 1951). I följande studie har kärlväggs-
groparna grupperats i två olika typer, som ett för-
sök till en definition och en analytisk ingång: 

1. Mindre (<5 mm) runda/rundade eller oregel-
bundna gropar. 

2. Större (>5 mm) cylindriska/koniska gropar.

1 2 3

Figur 2. Exempel på mynningsavslut: 1) förtjockade 
2) rak/rundade 3) sneda/spetsiga.

Figure 2. Example of rim types 1) thickened 2) plain/
rounded 3) oblique/pointed
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Figur 3b. Kärlväggsdekor. Antalet studerade keramikskärvor från E4 lokalerna. 

Figure 3b. Decoration on exterior surfaces. Number of analysed potsherds from the sites along the E4 highway. 

Figur 3a. Mynningsavslut. Antalet studerade keramikskärvor från E4 lokalerna.

Figure 3a. Rim types. Number of analysed potsherds from the sites along the E4 highway. 

Glädjen Bål-
myren

PB 
skjut-
banan

PB 2 Hög–
mossen

Snåret PB 1 Bränn–
pussen

Djur–
stugan

förtjockad 8 2 15 21 6 30 6

rak/rundad 2 12 8 41 30 8 10 18 8

sned/spetsig 4 10 8 31 41 9 22 14 7

Glädjen 
(Resultaten från denna lokal är mycket osäkra ef-
tersom materialet är så begränsat).

Form: Oklart, men de registrerade mynnings-
bitarna uppvisade oftast svagt utåtböjda halsar. En 
identifierad bottenbit kom från ett rundbottnat 
kärl. Fyra av sex mynningsbitar i analysen uppvi-
sade avslut som var sneda eller spetsiga.

Dekor: Kärlväggsdekoren bestod av dragna 
linjer, två- eller flertandade stämpel-/kamintryck 

samt enkla stämpel-/pinnintryck. Mindre kärl-
väggsgropar uppträdde på cirka en fjärdedel av 
skärvorna. Större (>5 mm) cylindriska/koniska 
kärlväggsgropar saknades helt. Endast på tre av 
mynningsbitarna gick det att tydligt bedöma 
kantdekoren. Av dessa uppvisade en grop-/pinn-
intryck, en tand-/kamintryck samt en var odeko-
rerad (fig. 3a-d; se även Ytterberg 2006b).

Glädjen Bål–
myren

PB 
skjut–
banan

PB 2 Hög–
mossen

Snåret PB 1 Bränn–
pussen

Djur–
stugan

1 endast gropornerad 1 43 4 48 4 3

2 snörintryck 1 4 3 3 2 2 1 1

3 tvärsnodds–intryck 2 1 3 1 1

4 enkla stämpel-/pinnintryck 2 19 6 51 27 3 20 5 2

5 rörstämpel 2 1

6a tvåtandade stämpel/
kamintryck

3 4 6 10 13 1 4 3

6b flertandade stämpel/
kamintryck

4 15 12 24 30 5 14 26 6

7a krysslinjer 2 8 6 7 47

7b vertikala/horisontella linjer 5 6 16 12 11 7 2 2

7c grankvist-linjer, vinkelband 9

7d sticklinjer 1 2 23 1 1

8 streck 4 2 12 4

9a fiskbensmönster-streck 10

9b fiskbensmönster-kamintryck 1

10 bågformad 1

Oklart 1 4 7 9 20 5 6 3 1
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Bålmyren 
Form: Trattbägarformade kärl med rund eller 
flat botten. Varierande form på mynningsavslut. 
Mynningsavslut med rundad eller rakt avskuren 
kant var dock vanligast (40 %).

Dekor: I kärlväggsdekoren dominerade enk-
la stämpel-/pinnintryck tillsammans med två- el-
ler flertandade stämpel/kamintryck stort. Dessa 
båda dekorkategorier utgjorde nästan 90 % av 
antalet skärvor i analysen. I mindre antal före-
kom även snör- och tvärsnoddsintryck, liksom 
dragna linjer och krysslinjer. Mindre kärlväggs-
gropar uppträdde på en fjärdedel av skärvorna. 
Större cylindriska/koniska kärlväggsgropar sak-
nades dock helt. Mynningskantsdekoren utgjor-
des huvudsakligen av grop-/pinnintryck eller 
tand-/kamintryck (fig. 3a-d; se även Stenbäck & 
Graner 2005; Stenbäck 2006).

Postboda skjutbanan 
Form: Osäkert, men kärl med trattbägarform fö-
rekom. Mynningsavslut med rundad/rakt avskuren 
kant eller sned/spetsig var vanligast (ca 45 % vardera).

Dekor: Flertandade stämpel-/kamtryck var 
den vanligaste kärlväggsdekoren (ca 30 %), följt 
av snörintryck, enkla stämpel-/pinnintryck, två-
tandade stämpelintryck samt dragna linjer. Även 
sticklinjer och tvärsnoddsintryck förekom, lik-
som endast gropornerade skärvor. Drygt hälften 
av skärvorna i analysen saknade kärlväggsgropar 
och när det förekom var det nästan alltid mindre 
(<5 mm) gropar. Mynningskantsdekoren utgjor-
des, precis som vid Bålmyren, huvudsakligen av 
grop-/pinnintryck eller tand-/kamintryck (fig. 
3a-d; Stenbäck 2006).

Postboda 2 
Form: Kärl med svagt s-formad profil och rund 
botten. Mynningsavslut med rundad eller rakt av-
skuren kant var vanligast (ca 48 %).

Dekor: Enkla stämpel-/pinnintryck var all-
männast som kärlväggsdekor (ca 38 %). Därefter 
utgjorde flertandade stämpel-/kamintryck och 
sticklinjer de vanligaste motiven med vardera om-
kring 17 % av skärvorna i specialanalysen. Även 
dragna linjer, tvåtandade stämpelintryck, kryss-
linjer förekom, liksom någon enstaka skärva med 
snörintryck. Majoriteten av skärvorna uppvisade 
inte några kärlväggsgropar. Cirka 35 % av skär-
vorna innehöll dock kärlväggsgropar av den min-
dre kategorin och några enstaka skärvor uppvisade 
även större (>5 mm) cylindriska/koniska gropar. 
Mynningskantsdekoren varierade, men skärvor 
med odekorerade mynningskanter var vanligast, 
tätt följt av grop-/pinnintryck, tand-/kamintryck 
och raka streck (fig. 3a-d; Stenbäck 2006).

Högmossen 
Form: Kärl med svagt s-formad profil och rund 
botten. Varierande form på mynningsavslut, men 
sned/spetsigt var emellertid allmännast (ca 45 %).

Dekor: Kärlväggsdekoren från Högmossen 
karaktäriseras av en stor variation. Vanligast var 
skärvor som endast var gropornerade (ca 28 %). 
Därefter kom flertandade stämpel-/kamintryck 
(ca 20 %) samt enkla stämpel-/pinnintryck (ca 
18 %). Tvåtandade stämpelintryck, dragna linjer 
samt grankvist-/vinkelbandslinjer förekom på var-
dera mellan 5 och 10 % av skärvorna i analysen. 
Även krysslinjer, streck, snörintryck, tvärsnodd, 
rörstämpel samt sticklinjer förekom i mindre 
mängd. Cirka 33 %, d v s en tredjedel, av skär-

Figur 3c. Kärlväggsgropar. Antalet studerade keramikskärvor från E4 lokalerna. 

Figure 3c. Pit decoration on exterior surfaces. Number of analysed potsherds from the sites along the E4 highway. 

Gläd-
jen

Bål-
myren

PB 
skjut–
banan

PB 2 Hög–
mossen

Snåret PB 1 Bränn–
pussen

Djur–
stugan

inga 11 36 27 90 58 25 43 53 17

mindre runda / rundade (<5 mm) 4 12 17 51 73 9 27 1 1

större cylindriska /koniska (>5 mm) 1 3 42 8 80 13 2
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vorna innehöll inga kärlväggsgropar. På omkring 
42 % av skärvorna fanns de mindre (<5mm) gro-
parna, medan större (>5mm) cylindriska/koniska 
gropar förekom på cirka 24 % av skärvorna. Van-
ligaste mynningskantsdekoren utgjordes av tand-/
kamstämpel och raka streck. Båda grupperna var 
representerade med vardera lite drygt 25 %. Även 
linjer över hela kanten (ca 14,5 %) samt grop-/
pinnintryck (ca 13,5 %) var ganska vanliga vid 
Högmossen som dekor på mynningskanten (fig. 
3a-d; se även Brorsson & Ytterberg manus).

Snåret
Form: Kärl med svagt s-formad profil och rund el-
ler flat botten. Varierande form på mynningsavslut.

Dekor: Dragna linjer var den vanligaste deko-
ren på skärvorna från Snåret (ca 30 %). Därefter 
kom krysslinjer (ca 19 %), flertandade stämpel-/
kamintryck (ca 13,5 %) samt endast groporne-
rade (ca 11 %). Även enkla stämpel-/pinnintryck, 
snörintryck, streck, tvärsnodd, tvåtandad stäm-
pel samt bågformade intryck förekom i analysen. 
Mer än hälften (ca 60 %) av skärvorna uppvisade 
inga kärlväggsgropar. Av resterande del, d v s cirka 
40 %, innehöll ungefär hälften de mindre groparna 
och hälften de större cylindriska/koniska gropar-
na. Vanligaste mynningskantsdekoren utgjordes 
av raka och sneda streck (fig. 3a-d; se även Björck 
& Larsson 2006).

Postboda 1 
Form: Kärl med svagt s-formad profil och rund 
botten, men även kärl med markerad skuldra fö-
rekom. Förtjockade mynningsavslut var vanligast 
(nästan 50 %).

Dekor: Krysslinjer var den vanligaste dekoren 
på skärvorna från Postboda 1 (ca 30 %). Åtskil-
liga skärvor uppvisade endast kärlväggsgropar (ca 
35 %). Även enkla stämpel-/pinnintryck och flert-
andade stämpel-/kamintryck var tämligen vanliga 
dekorelement (ca 13,5 % respektive 9,5 %). Därut-
över förekom snörintryck, rörstämpel, tvåtandad 
stämpel, dragna linjer samt sticklinjer. Drygt hälf-
ten av skärvorna innehöll större (>5 mm) cylin-
driska /koniska kärlväggsgropar. Mindre (<5 mm) 
gropar förekom på ca 17,5 % av skärvorna. Myn-
ningskantsdekoren varierade, men de vanligaste i 
specialanalysen från Postboda 1 var raka streck (ca 
26 %), krysslinjer (ca 18,5 %) eller helt odekore-
rade (ca 14 %) (fig. 3a-d; Stenbäck 2006).

Brännpussen 
Form: Oklart, men kärl med svagt s-formad pro-
fil och rund botten förekom. Raka eller rundade 
mynningsavslut var vanligast (nästan 50 %).

Dekor: Flertandade stämpel-/kamintryck ut-
gjorde den klart vanligaste kärlväggsdekoren i ma-
terialet från Brännpussen (ca 40 %). Även streck 
(ca 19 %) och fiskbensmönster med streck (ca 

Figur 3d. Mynningskantsdekor. Antalet studerade keramikskärvor från E4 lokalerna. 

Figure 3d. Rim decoration. Number of analysed potsherds from the sites along the E4 highway. 

Glädjen Bål–
myren

PB
skjut–
banan

PB
 2

Hög–
mossen

Snåret PB
1

Bränn–
pussen

Djur–
stugan

1. odekorerad 1 2 2 23 7 2 7 8 8

2. grop- eller pinnintryck 1 7 5 24 12 6 2

3. tand- eller kamintryck 1 11 7 17 23 1 5 13 1

4. bågstämpel 1

5. rörstämpel 4

6a. raka streck 4 16 24 4 17 4 1

6b. sneda streck 1 1 8 3 6 9 3

7. linje tvärs över kanten 2 4 13 4

8. krysslinjer 1 2 12

9. snörintryck 1 1 1
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15,5 %) var förhållandevis vanliga. Nästan 80 % av 
skärvorna innehöll inga kärlväggsgropar. Av res-
terande del utgjordes nästan samtliga av de större 
(>5 mm) cylindriska/koniska kärlväggsgroparna. 
Mynningskantsdekoren bestod främst av tand- el-
ler kamstämpel, men även helt odekorerade samt 
sneda streck var vanliga (fig. 3a-d; se även Nilsson 
(red) 2006).

Djurstugan
(Resultaten från denna lokal är osäkra eftersom 
materialet är så begränsat).

Form: Oklart, men de registrerade mynningsbi-
tarna uppvisade oftast svagt utåtböjda halsar, möj-
ligen förekom kärl med s-formad profil. Runda och 
flata bottnar (inklusive med avsatt fot) förekom. 

Dekor: Flertandade stämpel-/kamintryck var 
den vanligaste kärlväggsdekoren i denna analys 
(ca 30 %). Därefter förekom i fallande skala streck, 
endast gropornerad, enkla stämpel-/pinnintryck, 
dragna linjer, snör- och tvärsnoddsintryck. Endast 
15 % av skärvorna i analysen uppvisade kärlväggs-
gropar. Av dessa förekom både de mindre och de 
större cylindriska /koniska typerna. Odekorerade 
mynningskanter var klart vanligast i analysen (fig. 
3a-d; se även Ytterberg 2006).

Sammanfattning – stilanalys

Skillnaderna i stildetaljer mellan keramikmaterialen 
från E4-lokalerna behöver inte vara helt relaterade 
till kronologiska faktorer. Även sociala och funktio-
nella faktorer kan vara orsaker som påverkar skillna-
derna. De successiva förändringarna i förekomsten 
och proportionerna av flera stildetaljer över tid ta-
lar ändå för att kronologiska faktorer har betydelse. 
Detta gäller exempelvis frekvensen större och min-
dre kärlväggsgropar, där de större cylindriska eller 
koniska groparna främst förekom på keramiken från 
Postboda 1, men även från Högmossen och Snåret. 
Förekomsten av krysslinjedekoren har en liknande 
korrelation. Stildetaljer som tycks minska över tid 
i berörda exempel utgörs främst av enkla stämpel-/
pinnintryck samt kärl med s k trattbägarform. 

Enligt vår mening överensstämmer keramiken 
från dessa undersökningar i huvudsak väl stilmäs-
sigt med övrig tidig- och mellanneolitisk keramik 

från östra Mellansverige. Detta gäller i synnerhet 
materialen som daterats till senare delen av tidig-
neolitikum samt mellanneolitikum. Förmodligen 
gäller detta även tidigneolitikums första del, men 
det är dock svårare att bedöma eftersom materia-
let (Glädjen) är alltför begränsat. 

Kärlgodsanalys
Tekniska analyser av keramik har en lång historia 
i de skandinaviska länderna. Redan på 1930-talet 
presenterade den norske arkeologen Joh. Bøh sin 
studie av norsk järnålderkeramik som bland annat 
innehöll kemiska analyser av keramik (Bøe 1931). 
Men det som blivit den dominerande analysmeto-
den av keramik är tunnslip. Till Sverige kom ana-
lysmetoden på 1950-talet med bland annat analy-
ser av keramik från Birka (Sundius 1955; Selling 
1955). De första mera omfattande studierna av 
neolitiskt kärlgods utfördes på keramik från sydös-
tra Skåne och utgjorde basen för Birgitta Hulthéns 
doktorsarbete (Hulthén 1977). Allt sedan dess har 
antalet analyserade material ökat betydligt och i 
bland annat Skåne används metoden fortlöpande. 

Mikroskoperingen av tunnslip syftar framför allt 
till att studera kärlgodsets sammansättning och 
tillverkningstekniska parametrar. Analysen utförs i 
polarisationsmikroskop vid förstoringar mellan 25X 
och 1000X i korsat och parallellt ljus av tunnslip 
som är 0,03 mm tjockt. Lerans grovlek, magringens 
art, andel och största korn fastställs. Vidare noteras 
närvaron av organiskt material, accessoriska mine-
ral och förekomsten av diatomeer (kiselalger). 

Innan E4-undersökningarna i norra Uppland var 
kunskapen om valet av kärlgods till den neolitiska 
keramiken minimal. I slutet av 1990-talet presente-
rade Ann Segerberg sin avhandling om människor-
na kring Bälinge mossar för mer än 4000 år sedan 
(Segerberg 1999). Keramiken var ett viktigt inslag 
i arbetet och för att ytterligare penetrera kerami-
ken analyserades ett antal tunnslip från Anneberg, 
Vadbron II, Sotmyra och Skinnarbacken. Förutom 
Anneberg som klassificerats som trattbägarkera-
mik, tolkades den övriga keramiken som gropkera-
mik. Analyserna visade att en av de gropkeramiska 
skärvorna var magrad med ben medan resterande 
hade en magring bestående av krossad bergart med 
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granitisk sammansättning (Lindahl 1999). Samt-
liga leror var finleror. Analyserna av trattbägarke-
ramiken från Anneberg visade även att man använt 
sig av fina leror som magrats med en krossad berg-
art med en granitisk sammansättning.

Under 2006 publicerades en mindre undersök-
ning av keramik från Torslunda i Tierp sn. Tor-
slunda är en av de mera kända neolitiska loka-
lerna i Uppland, vilket bland annat beror på den 
förhållandevis omfattande bebyggelsen under 
gropkeramisk tid. Analys av bland annat Tredje 
gruppens keramik visade att kärlen framställts 
av sorterade finleror som magrats med krossad 
granit (Brorsson 2006). Tredje gruppen på Tor-
slunda hade teknologiska likheter med den grop-
keramiska kulturen.

Eftersom avsaknaden av jämförelsematerial 
i Uppland är stor, är man nödsakad att använda 
keramikmaterial från en större region som jämfö-
relse. Några av lokalerna med analyserad neolitisk 
keramik i de närliggande regionerna är Bollbacken 
i Västmanland (Artursson 1996), Jettböle på Åland 
(Stenbäck 2003), Hedningahällan i Hälsingland 
(Schierbeck 1994), Östra Vrå (Brorsson 2005) och 
Grödinge i Södermanland (Lindahl muntligen). 

Jettböle på Åland är en av de mest betydel-
sefulla stenålderslokalerna i västra Östersjöom-
rådet. På Jettböle har mer än 10 000 keramik-
skärvor påträffats och lokalen har indelats i två 
gropkeramiska bosättningsskeden (Stenbäck 
2003). Analyser av sju skärvor från Jettböle I och 
II visade att sex av dem bestod av porigt gods, 
vilket kan ha varit resterna efter benmagring 
(Lindahl muntligen). Den sjunde skärvan bestod 
av ett fast gods, vilket innebär att den magrats 
med en krossad bergart. 

Bollbacken i Västmanland är tolkad som an-
tingen en basboplats eller en större jakt- och 
fiskestation (Artursson 1996:314). Keramiken 
var varierad, och har klassificerats som stridsyx-
ekeramik, sen gropkeramik samt den så kallade 
Bollbackengruppen (Artursson m fl 1996). Både 
fasta och poriga skärvor förekommer och granit 
var det dominerande magringsmedlet (Hulthén 
1996:tab. 7). Människorna som deponerade ke-
ramiken på Bollbacken hade nästan uteslutande 
använt sig av fina leror till kärlen. I godset till 

de poriga skärvorna har ben eller någon annan 
form av kalkhaltigt material identifierats. Endast 
en skärva var magrad med chamotte; det var ett 
stridsyxekärl vilket tolkats som ett H-kärl. 

Keramiken från stenålderslokalen Hedningahäl-
lan i Hälsingland består av både stridsyxe keramik 
och gropkeramik (Schierbeck 1994). En mindre 
studie bestående av 10 gropkeramiska skärvor 
utfördes under 2000. Det dominerade magrings-
medlet var krossad granit. I två av skärvorna iden-
tifierades ben medan chamotte observerades i 
sammanlagt tre skärvor (Brorsson 2000). Lerorna 
som användes till kärlframställningen var fina el-
ler mellangrova och var kalkfria. 

Under 2005 slutfördes analysen av samman-
lagt sex skärvor från Östra Vrå i Södermanland. 
Vardera tre skärvor trattbägarkeramik och strids-
yxekeramik analyserades (Brorsson 2005). Det 
mest påtagliga resultatet var att de olika kultu-
rernas keramik skildes åt betydligt. Trattbägar-
keramiken var magrad med krossad granit medan 
stridsyxekeramiken huvudsakligen var magrad 
med chamotte. Däremot hade man endast an-
vänt sig av fina kalkfria leror till samtliga kärl. 
Den mycket begränsade analysen kunde därmed 
belägga två helt skilda hantverkstraditioner.

Från Grödinge i Södermanland har flera grop-
keramiska skärvor analyserats. Krossad granit 
var det vanligaste magringsmedlet, men en del 
av keramiken var även magrad med krossade 
brända ben (Lindahl muntligen). Som råleror 
hade främst fina leror använts.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ke-
ramiken i de närliggande regionerna kring Upp-
land domineras av råleror bestående av fina leror 
och tillsatt magringsmedel i form av krossad gra-
nit. I gropkeramiken har även krossat kalkhaltigt 
material identifierats, och vid ett flertal under-
sökningar har man konstaterat att det rör sig om 
tillsatta brända krossade ben. I stridsyxekerami-
ken har chamotte i varierande halter observerats. 
Tredje gruppens gods består av blandgods, bestå-
ende av granit, ben och/eller chamotte.

Analys i form av tunnslip har utförts på kera-
mik från samtliga neolitiska lokaler längs E4:an. 
Urvalet varierar i förhållande till den totala 
mängden keramik, men som minst har sex skär-
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vor från en och samma lokal studerats, och som 
mest har 23 skärvor studerats. Lokalerna presen-
teras i kronologisk ordning.

Bålmyren 
Från Bålmyren har sammanlagt 15 skärvor varit fö-
remål för en godsanalys. Till keramiken hade sorte-
rade finleror använts, och till samtliga utom ett kärl 
hade man tillsatt krossad granitisk bergart. Det av-
vikande kärlet samt ytterligare ett var magrat med 
en krossad metamorf bergart med inslag av grana-
ter. Materialet tolkades som stamma från samma 
tillverkningsområde, och skillnaden i den minera-
logiska sammansättningen ska inte övertolkas.

Högmossen 
Högmossen är den lokal som har den största fynd-
mängden keramik och från platsen analyserades 
sammanlagt 23 skärvor från kärl som jämfördes 
med tre lerprov. Godsanalysen visade att man 
huvudsakligen hade använt sig av fina leror och 
magrat dessa med krossad granitisk bergart. En 
skärva var magrad med sand, medan ytterligare en 
annan med både krossad bergart och ben/kalcit. 
Tre skärvor bestod av grova och naturligt magrade 
leror. Det fanns ingenting i materialet som visade 
på några främmande inslag, men förekomsten av 
ben/kalcit är med hänsyn till dateringen tidig, och 
utgör sannolikt ett av de äldsta fynden i Uppland. 

Postboda 2 
Sex skärvor, ett eventuellt förarbete samt två ler-
prov analyserades från Postboda 2. Samtliga kärl 
var framställda av granitmagrade finleror. Även 
förarbetet och de två lerproven bestod av finleror 
som var omagrade. Lerprovet var emellertid nå-
got för grovt för att överensstämma med kärlen. 
Däremot kan förarbetet ha varit tilltänkt till kärl-
framställning.

Postboda skjutbanan 
Fyra skärvor från Postboda skjutbanan var föremål 
för analys. Dessa var liksom kärlen från Postboda 
2 framställda av sorterade finleror som magrats 
med krossad granitisk bergart. 

Snåret 
Från Snåret har analyser av både neolitisk kera-
mik och bronsålderskeramik utförts. Sammanlagt 
har sex neolitiska skärvor varit föremål för gods-
analys. Fem av dessa har framställts av sorterade 
finleror, medan en framställts av en grövre mellan-
lera. Skillnaden på en mellanlera och en finlera är 
att silthalten är högre i mellanleran än i finleran. 
Samtliga leror har magrats med krossad granitisk 
bergart, men i tre kärlgods har även andra mate-
rial identifierats. Det är porer, och det är sannolikt 
att man magrat kärlen med krossade ben. Ett av 
dessa var även magrat med chamotte. 

Keramiken från Snåret avviker markant från 
de andra lokalerna. Det avser både val av lera och 
magringsmedel. Keramiken har vid analysen tol-
kats vara dels gropkeramik, dels stridsyxekeramik. 

Postboda 1 
Sex skärvor, ett eventuellt förarbete samt ett ler-
prov analyserades från Postboda 1. Liksom de två 
övriga lokalerna från Postboda hade man uteslu-
tande använt sig av sorterade finleror som magrats 
med krossad granitisk bergart till kärlen. Förarbe-
tet var omagrat och bestod av en sorterad finlera. 
Däremot avvek lerprovet från keramiken på Post-
boda, eftersom denna bestod av en grovlera. Ana-
lyserna av keramiken från Postboda-komplexet vi-
sade att keramikhantverket var baserat på samma 
tradition med val av samma råmaterial.

Glädjen 
Keramikmaterialet från Glädjen utgör ett av de 
minsta materialen från E4-undersökningarna. 
Endast tre sannolika och två eventuella neolitiska 
skärvor har analyserats. Samtliga är framställda av 
sorterade finleror som magrats med mellan 9 och 
16 % krossad granitisk bergart. Kärlen är sannolikt 
lokalt framställda inom samma keramiktradition.

Brännpussen 
Brännpussens keramik bestod till 95 % av porigt 
gods (Brorsson & Ytterberg 2006:26). Analyser 
som utfördes på 20 skärvor visade att samtliga 
skärvor utom en bestod av ett porigt gods, och att 
man uteslutande hade använt sig av sorterade fin-
leror till keramiken. En kemisk analys bekräftade 
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att det poriga godset bestod av benmagring. Utö-
ver detta magringsmaterial hade man även kros-
sad bergart i flertalet av kärlen. Den avvikande 
skärvan, som tolkats som fast, hade magrats med 
krossad bergart. Godsanalyserna visade att ben-
magringen var ett viktigt inslag att keramiken från 
Brännpussen. Det är sannolikt att benmagringen 
haft en alldeles speciell funktion. 

Djurstugan 
Från Djurstugan har 10 skärvor analyserats. Dessa 
har tolkats tillhöra den gropkeramiska kulturen, 
samt ett mindre antal klassificerats som möjliga 
Tredje gruppen. Samtliga analyserade kärl har 
framställts av icke sand- eller silthaltiga finleror. 
Lerorna är mycket täta och har sannolikt varit 
extremt plastiska och lätta att använda för kera-
mikframställning. Som magringsmedel har man 
använt sig av krossad granitisk bergart, och i ett av 
tunnslipen har även icke bestämd metamorf berg-
art observerats. Det är sannolikt att keramiken 
haft ett lokalt, eller åtminstone ett gemensamt, 
geografiskt ursprung. 

Sammanfattning  
– kärlframställning under  
neolitikum i Uppland 
Liksom i många andra delar av Skandinavien har 
man vid framställning av olika typer av keramik-
kärl valt att använda sig av fina leror och att magra 
dessa med krossad granitisk bergart. Orsakerna till 
detta var sannolikt att man ansåg dessa råmate-
rial lämpliga och lättarbetade. Man undvek leror 
med föroreningar, som exempelvis alltför mycket 
organiskt material eller kalk, som kunde medföra 
att kärlen sprack vid eller efter upphettning. Man 
hade en stor kunskap om var dessa fina leror fanns 
att hämta och man använde en lertäkt tills man 
flyttade från boplatsen eller tills täkten var tömd 
på bra lera. De fina lerorna fanns i både den äldsta 
och den yngsta neolitiska keramiken.

Det i särklass vanligaste magringsmedlet var 
krossad granitisk bergart. Granit är en bergart 
som är finkornig och lätt att krossa. Man kunde 
använda sig av en skörbränd sten och smula sönder 
den med bara händerna. Återigen, ett råmaterial 

som var enkelt att använda och som svarade till 
de behov som människan ställde på ett bra mag-
ringsmedel. Under mellanneolitikum började man 
även blanda krossade brända ben i leran. Ben är ett 
symbolladdat magringsmedel och kan ha haft en 
stark symbolisk betydelse, men det kan likväl vara 
funktionellt styrt. På Brännpussen utgjorde ben-
magring mer än 90 % av den totala keramiken och 
det är känt att ben som magringsmedel gör kärlen 
både lätta och hårda. Kärlen blev därmed utmärk-
ta att användas vid längre resor, för att exempelvis 
ta sig ut i skärgården för att jaga eller fiska.

Keramiken från samtliga boplatser förefaller 
mer eller mindre vara lokalt framställd, fast det 
ska poängteras att både lerorna och magringsmed-
let i hela norra Uppland är så likartade att det är 
svårt att göra några långtgående slutsatser kring 
kärlens proveniens. 

Funktionellt förefaller kärlen ha använts som 
främst kokkärl, men det kan inte uteslutas att de 
även fungerat som förrådskärl eller rent av serve-
ringskärl. 

Kärlanvändning 
Redan under sent 1800-tal utfördes analyser av 
organiska lämningar funna på förhistorisk ke-
ramik (Heron & Evershed 1993). Den kanske 
första analysen på svenskt material utfördes på 
1940-talet av kemisten Hjalmar Ljung på mate-
rial från Käringsjön i Halland (Arbman 1945). 
Från 1950- och 1960-tal finns enstaka analyser 
publicerade (Hagberg 1959, Blomqvist & Mor-
tensson 1963) och under 1970-talet utförde Bir-
git Arrhenius serier av analyser på material från 
Birka och Gotland (Slytå & Arrhenius 1979). 
Från och med andra hälften av 1970-talet blir 
denna typ av analyser allt mer frekventa, men 
får sitt genombrott först mot slutet av 1900-ta-
let. Till att börja med beror detta mycket på ut-
vecklingen av analysinstrument och en ökande 
tillgänglighet till dessa och så småningom på att 
applikationen av olika analyser blir en allt mer 
integrerad del av arkeologin.

De tidiga analyserna utfördes oftast på synliga 
organiska lämningar, så kallade matskorpor. Ef-
tersom dessa inte förekommer på alla krukskär-
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vor begränsades givetvis materialet. Men den 
förhistoriska keramiken är porös och när kärlen 
användes för tillredning eller lagring av matva-
ror kunde vätskor från maten sugas upp av ke-
ramikens porer. Dessa vätskor innehåller bland 
annat proteiner, kolhydrater och lipider (fetter, 
oljor, vaxer m m). Av dessa ämnesgrupper är li-
pider de som har störst potential att lämna di-
agnostiska rester i arkeologiskt material, mycket 
tack vare deras oftast lägre löslighet i vatten. De 
lipidrester som med hjälp av lösningsmedel går 
att extrahera ur forntida keramik härrör från den 
eller de sista användningarna av kärlet (Craig 
m fl 2004). Utifrån sammansättningen på lipid-
resterna går det att uttolka vad kärlet använts till 
(jfr Evershed m fl 2001). Denna kärlanvändning 
är inte samma sak som diet eftersom det finns 
många andra sätt att tillreda föda på än att koka 
den i ett keramikkärl, och keramikkärl kan an-
vändas för värmebehandling av mycket annat än 
mat (Isaksson manus)

Urval och analysteknik 

Urvalet av skärvor att analysera gjordes av de ar-
keologer som undersökt de olika lokalerna. I flera 
fall gjordes detta urval i syfte att försöka besvara 
frågor specifika för just den aktuella lokalen sna-
rare än att ge ett representativt urval. Det analyse-
rade materialet utgör därmed som helhet inte ett 
slumpmässigt urval ur klart definierade populatio-
ner med allt vad detta innebär. Vi menar dock att 
materialet tillåter oss att se trender i kärlanvänd-
ningen att pröva i framtiden med fler analyser.

Skärvor från mynningen och övre delen av 
buken föredrogs då dessa brukar innehålla mest 
lipidrester (Charters m fl 1993). Provstorleken va-
rierade med skärvornas storlek från ca 0,5 uppåt 
2 g. Proverna togs dels genom att bitar mortlades 
ned, dels genom att pulver frästes loss med kakel-
fräs vid låga varvtal. Lipidresterna extraherades ur 
keramikpulvret med ett lösningsmedel (kloroform 
och metanol i volymförhållandet 2:1) med hjälp av 
ultraljud. Extrakten preparerades sedan för ana-
lys (med bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid med 
1-10% (v) klortrimetylsilan), vilken utfördes med 
hjälp av gaskromatografi och masspektrometri. 

För en mer detaljerad beskrivning av analysförfa-
randet hänvisas till Isaksson (2000:37ff).

Tolkning 

Det är viktigt att påpeka att de slutsatser som dras 
utifrån analysen av lipidrester från förhistoriska 
keramikkärl är tolkningar. De olika ämnenas de-
tektion är i de flesta fall oproblematisk men de-
ras ursprung kan ibland vara tvetydiga. Det hela 
är jämförbart med att uttolka enskilda byggnader 
utifrån en schaktplan full med stolphål. Följande 
text är ett försök att i allmänna ordalag förklara 
hur vi kommit fram till tolkningarna av de enskil-
da proverna. Samtliga föreningar som behandlas 
finns eventuellt inte i de aktuella proverna men är 
ämnen som vi sökt efter i proverna.

Huvudkomponenten i arkeologiska lipidrester 
är fettsyror. Dessa kommer huvudsakligen från 
den mest fettrika ingrediensen i en anrättning. 
Denna behöver dock inte ha varit huvudingredi-
ensen även om fettsyrorna dominerar i fettresten. 
Fettsyrasammansättningen i depåfetter från olika 
organismer varierar. Denna påverkas dock av ned-
brytningsprocesserna, varför tydliga skillnader i 
fräscha produkter kan suddas ut med tiden. Fram-
för allt är det omättade fettsyror som försvinner, 
då dessa bryts ned mycket lättare än mättade (Ku-
marathasan m fl 1992). Viss information finns 
dock att hämta ur sammansättningen av fettsyror. 
Terrestriska animalier har högre andel stearin-
syra (C18:0) i relation till palmitinsyra (C16:0) 
än andra produkter. En hög C18:0/C16:0 inne-
bär att depåfettet kommer från landlevande djur 
och en låg kvot att depåfettet antingen kommer 
från växtriket eller från fisk (Isaksson 2000). Spår 
av kolesterol är en indikator på fett från djur el-
ler fisk. Motsvarande ämnen, kallade fytosteroler, 
finns också i växter och indikerar på samma sätt 
fett från växtriket.

Utanpå många växter finns dessutom ett vaxla-
ger som är uppbyggt av långkedjiga fettalkoholer 
(alkanoler) och fettsyror, både fria och samman-
bundna till vaxestrar. När växtdelar kokas i vatten 
kan lite av detta vax lossna från växten och absor-
beras av keramiken (Charters m fl 1997). Skärvor 
som innehåller alkanoler och/eller fettsyror med 
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fler än tjugo kolatomer har tolkats som innehål-
landes spår av växtvaxer. Även om halterna av des-
sa ämnen är relativt låga i fettresterna kan dessa 
växtdelar ändå ha varit en dominerande ingredi-
ens i den ursprungliga anrättningen. 

När fleromättade ω-3-fettsyror upphettas kan det 
bildas ω-(o-alkylfenyl)fettsyror (Artman & Alexan-
der 1963:644, Matikainen m fl 2003:567f), vilka är 
beständiga över arkeologisk tid (Hansel m fl 2004). 
Många vegetabiliska oljor är rika på linolensyran 
(C18:3), så om sammansättningen av alkylfenyl-
fettsyror domineras kraftigt av C18 tyder detta på 
förekomsten av vegetabiliska fettrester (olja). Oljor 
från marina djur och fiskar är rika på ω-3-fettsyror 
med mellan 16 och 20 kolatomer och kan följaktli-
gen lämna spår i form av alkylfenylfettsyrorna C16-
C20. Dessa marina oljor skall dessutom innehålla 
två isoprenoida fettsyror (Hansel m fl. 2004). En 
av dessa, fytansyra, kan också bildas genom ned-
brytning av klorofyll och därmed vara ett tecken på 
gröna växter. Fisk kan även lämna spår i form av 
en låg C18:0/C16:0-kvot tillsammans med spår av 
kolesterol (Olsson 2004).

Vanligen domineras fettresterna som sagt av fria 
fettsyror. Dessa frigörs från framför allt triacylgly-
ceroler (TAG). TAG utgör huvudbeståndsdelen av 
det man till vardags benämner fetter och oljor (de-
påfetter). En stor del av denna nedbrytning sker 
redan vid tillagning, d v s då kärlet använts, men 
kan sedan fortsätta under tiden i marken. Intakta 
TAG påträffas ibland i välbevarade förhistoriska 
prover. Är distributionen av TAG bred antyder 
detta fett från idisslare, då dessa producerar fler 
kortkedja föreningar. Men de kortkedjiga TAG 
bryts ned snabbare så även prover med smalare 
distribution kan vara från idisslare. 

Fetter från idisslare (från själva djuret och från 
mjölk) innehåller mer grenade fettsyror och fett-
syror med ojämnt antal kolatomer än fetter från 
andra djur. Detta beror på bakteriella aktiviteter 
i tarmar och magar hos idisslare (Christie 1981). 
Kvoten C17:0grenade /C18:0rak kan därför vara an-
vändbar för att skilja idisslare från andra djur 
(Dudd m fl 1999). ). Idisslare (Ruminantia) är en 
underordning av hovdjuren och omfattar inte bara 
familjen slidhornsdjur (Bovidae) (i vilken de tradi-
tionellt domesticerade nöt, get och får ingår) utan 

även hela familjen av hjortdjur (Cervidae). Då det 
är mikroorganismer som producerar de grenade 
C17:0-fettsyrorna (Dudd m fl 1998) kan även så-
dant som fermentering av maten påverka kvoter-
na. För att säkert fastställa fetter från mjölk krävs 
analys av sammansättningen av stabila kolisotoper 
i enskilda fettsyror, men det kräver utrustning som 
vi inte haft tillgång till i detta arbete.

När fetter hettas upp inne i keramiken kan re-
aktioner ske mellan fria fettsyror. En serie pro-
dukter av dessa reaktioner är långkedjiga ketoner 
med ojämnt antal kolatomer (C29-C35), där kar-
bonylgruppen sitter på den mittersta kolatomen. 
Förekomsten av en serie av dessa ämnen är alltså 
ett direkt belägg för att kärlet varit upphettat med 
fettsubstans i kärlet (Evershed m fl 1995).

I många prover förekommer terpenoida fören-
ingar, vanligen olika former av hartssyror. När 
dessa förekommer i låga halter härrör de troligen 
från röken från elden kärlen hettats upp vid. Vid 
högre halter kan kärlet antingen ha tätats med 
harts, kåda eller tjära, eller så har kärlet använts 
för att processa dessa kåd- och tjärprodukter. Sam-
mansättningen av hartssyrorna ger ledtrådar till 
vilken familj av träd hartssyran härrör ifrån. På 
så sätt kan man till exempel skilja mellan hartser 
från Pinaceae (gran, tall) och Betulaceae (björk). 
Om produkten framställts genom torrdestillation 
(tjärbränning) av kådrik ved bildas metylestrar av 
hartssyror genom att syrorna reagerar med meta-
nol (träsprit) under processen. Kan metylestrar 
påvisas innebär detta att produkten är bränd tjära 
(Mills & White 1994).

Bålmyren 
Fyra prover från Bålmyren analyserades. Inte i nå-
got av dem påträffades några spår av lipidrester.

Högmossen
Av de 16 kärl som analyserats från Högmossen 
fanns inga spår av lipidrester i två kärl, spår av en-
dast vegetabilier i sju kärl, spår av endast fisk/ma-
rina däggdjur i ett, plus ett som även visade spår av 
tillagning/upphettning, samt spår av fisk/marina 
däggdjur och vegetabilier med spår av tillagning/
upphettning i fem kärl.
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Postboda 2 
Tio prover analyserades från Postboda 2 och 
samtliga innehöll lipidrester. Sju av dessa inne-
höll en blandning av fetter från fisk/marina 
däggdjur tillsammans med vegetabilier och som 
uppvisade spår av tillagning. Övriga tre visade 
spår av olika användning; blandning av anima-
lier (ej idisslare) och vegetabilier, blandning av 
animalier (möjlig idisslare) och vegetabilier samt 
endast spår av vegetabilier.

Postboda skjutbanan
Tio prover analyserades från Postboda skjutbanan 
och alla utom ett innehöll lipidrester. I sex av dem 
fanns spår av fisk/marina däggdjur, fem av dessa 
tillsammans med spår av vegetabilier och tre av 
dessa med positiva belägg för upphettning. Ett av 
proverna innehöll lipidrester med en udda sam-
mansättning. Antingen utgör det rester av något 
vi saknar referens till eller så har provet kontami-
nerats av moderna lipider. För säkerhets skull låter 
vi detta prov så länge utgå ur den vidare analysen. 
De två återstående proverna är blandningar av 
animalier (möjliga idisslare) och vegetabilier.

Snåret 
Från Snåret analyserades endast två skärvor. Den 
ena innehöll inga lipidrester och den andra inne-
höll spår av en blandning av vegetabilier och ani-
malier (ej idisslare).

Postboda 1 
Tio skärvor analyserades och sex av dessa innehöll 
lipidrester, varav fem med endast spår av vegeta-
bilier. Det sista provet innehöll en blandning av 
animalier (möjlig idisslare) och vegetabilier.

Brännpussen
18 skärvor analyserades och nio av dem innehöll 
lipidrester. Fyra av dessa hade spår av endast ve-
getabilier. Därutöver fanns två skärvor med spår 
av en blandning av animalier (ej idisslare) och ve-
getabilier, en med blandning av animalier (möjlig 
idisslare) och vegetabilier, samt de två sista med 
spår av blandningar av fisk/marina däggdjur och 
vegetabilier, den ena med spår av upphettning.

Djurstugan 
Fyra prover analyserades varav två visade spår av 
fisk/marina däggdjur i blandning med vegetabi-
lier, en med animalier (ej idisslare) och vegetabi-
lier och spår av upphettning, samt en med endast 
spår av vegetabilier.

Sammanfattande resultat  
– kärlanvändning
I jämförelse med kärlanvändningen under andra 
tidsperioder i Uppland förefaller den stora varia-
tionen vara ett karaktäristiskt drag för neolitikum 
(Isaksson i tryck). En stor variation i halt mot-
svarar sannolikt även en stor variation i använd-
ning (Charters m fl 1993:220), varför trenden 
med minskande standardavvikelse kan tyda på en 
minskad variation i användning (fig. 4). 

En svag trend med sjunkande lipidinnehåll finns 
i materialet (fig. 4). Halten lipidrester i keramiken 
är beroende av både vad som tillagats/förvarats 
i kärlen (fet eller mager mat) och hur kärlen an-
vänts (tillredning, förvaring, servering).

Kvoten stearinsyra per palmitinsyra (C18:0/
C16:0) är ett mått på andelen terrestriska anima-
lier. I det analyserade materialet är denna kvot 
tämligen oförändrad över tiden, möjligen finns 
en trend med ökande andel terrestriska animalier 
från Högmossen till Brännpussen (fig. 5). 

I materialet från Högmossen är kvoten C18:0/
C16:0 relativt låg. Detta indikerar ett mindre in-
slag av terrestriska animalier i lipidresterna från 
denna lokal i jämförelse med de övriga. Jämfört 
med de lokaler där större material analyserats 
så är denna skillnad statistiskt signifikant gen-
temot Postboda 2 (t=-3,14, df=20, p=0,0051), 
Postboda skjutbanan (t=-2,30, df=18, p=0,034) 
och Brännpussen (t=-3,25, df=17, p=0,0027), 
men inte gentemot Postboda 1 (t=-0,62, df=16, 
p=0,54). Faktum är att av dessa lokaler är det en-
dast vid Högmossen som inte något kärl uppvi-
sat spår av terrestriska animalier. I hela materia-
let finns spår av fisk/marina däggdjur i ca 36 % av 
krukskärvorna, spår av terrestriska animalier i ca 
14 % och spår av vegetabilier i ca 71 %.

En hög C17:0grenade /C18:0rak-kvot indike-
rar bidrag från idisslare. Ingen uppenbar trend 
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finns i det analyserade materialet och inte heller 
några belägg för fetter från mjölk. De lipidrester 
som har en hög kvot kan härröra både från slid-
hornsdjur och från hjortdjur.

Jämförelse mellan lokalerna 
angående stil, gods och  
kärlanvändning

Hur skiljer sig keramiken mellan de olika lokaler-
na från E4-undersökningarna i fråga om stil, gods 
och kärlanvändning? Nedan presenterar vi resul-
taten av analyserna och de kvalitativa skillnaderna 
emellan lokalernas keramikmaterial sammanfatta-
de i olikhetsmatriser och uttryckta i euklidiskt av-

stånd, där 0,0 representerar fullständig likhet och 
1,0 största olikhet. Detta för att analysresultaten 
ska bli tydliga och sinsemellan jämförbara. 

Stil

Stilmatrisen består av två delar. Dekordelen 
baseras på andelen av olika typer av kärlväggs-
dekor samt kärlväggsgropar, medan formdelen 
grundas på förekomst, alternativt vanligaste 
förekomst, av formdetaljerna mynningsavslut, 
kärlprofil samt bottenform. Antalet observatio-
ner i den senare delen är dock i flera fall litet, 
vilket innebär att resultaten från denna del är 
mera osäkra. I figur 6 presenteras skillnaderna 
mellan materialen, uttryckt i euklidiska avstånd, 
utifrån både dekor och form, men p g a tidigare 

Figur 4. Medelvärde, standardavvi-
kelse och standardfel för halten lipidrester 
i keramiken (μg lipidrester per g keramik) 
från de olika lokalerna i undersökningen.

Figure 4. Mean, standard deviation 
and standard error of the lipid residue 
content (mg lipid residues per g ceramic) 
of the sites included in this investigation

Figur 5. Medelvärde, standardavvi-
kelse och standardfel för kvoten stearin-
syra per palmitinsyra (C18:0/C16:0) 
i keramiken från de olika lokalerna i 
undersökningen. En hög kvot indikerar 
ett stort bidrag från landlevande djur.

Figure 5. Mean, standard deviation 
and standard error of the stearic to pal-
mitic acid ratio (C18:0/C16:0) measured 
in the pottery of the sites included in this 
investigation. A high ratio is indicative 
of a high contribution from terrestrial 
animals.
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nämnda källkritik behandlas endast dekordelen 
i den fortsatta stildiskussion.
I figur 6 framgår att Postboda 1 avviker mest från 
övriga lokaler stilmässigt. Keramikmaterialet från 
Högmossen är det som stilmässigt minst avviker 
från Postboda 1. Högmossens uppvisar förövrigt 
stilmässigt en förhållandevis stor likhet med de tre 
Postbodalokalerna och med Snåret men mindre 
likhet med de övriga lokalerna.

Gods 

Olikhetsmatrisen över godsanalyserna är baserad 
på magringsmedel, magringsmängd, största korn 
samt lertyp. Matrisen är på så vis ett rent statisk 
resultat över flera olika variabler, påverkade av 
människans medvetna val av råmaterial och i vilka 
proportioner man valt att använda dessa. 

Studien visar att framför allt en lokal avviker 
markant från de övriga, nämligen Brännpussen. 
Att just Brännpussen avviker är inte förvånande. 

På Brännpussen har man i mycket stor utsträck-
ning använt sig av benmagrad keramik, och detta 
ger utslag i olikhetsmatrisen. De tre lokaler som 
har mest gemensamt är de inom Postboda-kom-
plexet, vilket sannolikt beror på att man använt sig 
av samma typ av leror och magrat dessa i samma 
proportioner. Om man hade använt sig av tätare 
eller grövre leror hade man givetvis varit tvingad 
att tillsätta mer eller mindre andel magring. Ma-
trisen visar också att Bålmyren, Högmossen samt 
Snåret har flera likheter med boplatserna från 
Postboda. Förutom Brännpussen avviker även 
Djurstugan och Glädjen från dessa. 

Kärlanvändning 

Fem av lokalerna är jämförbara med avseende på 
antalet analyserade krukskärvor, vilket gör dem 
lämpliga för en jämförande analys av kärlanvänd-
ningen. Kärlanvändningen på dessa lokaler redo-
visas grafiskt i figur 8.

Figur 6. Kvalitativ skillnad i keramikstil mellan olika neolitiska lokaler längs E4:an i Uppland uttryckt som Eukli-
diskt avstånd. Ett stort Euklidiskt avstånd (1) betyder stor skillnad i kärlanvändning och ett litet (0) en liten skillnad.

Figure 6. Qualitative differences in pottery-styles between the Neolithic sites along the E4 highway in Uppland 
expressed as Euclidian distances. Large Euclidian distance (1) indicates large differences in styles and vise versa (0). 
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Olikhetsmatrisen (fig. 9) över kärlanvändningen 
är baserad på distributionerna av kärlanvändning 
på de olika lokalerna så som de presenteras i figur 
8. De euklidiska avstånden i matrisen är ett mått 
på olikheten i kärlanvändning mellan lokalerna, 
påverkad av människornas val av hur kärlen an-
vänts och vad som tillagats eller förvarats i dem. 

De lokaler vars kärlanvändning är varandra 
mest lika är Brännpussen och Postboda 1. Det 
som Brännpussen och Postboda 1 framförallt har 
gemensamt är en relativt hög andel kärl med spår 
av endast vegetabilier (V) och kärl utan lipidres-
ter (T). De som avviker mest från varandra är 
Postboda 1 och 2. Denna skillnad är också statis-
tiskt signifikant (χ2=12,11 df=4 p=0,017). Detta 
innebär att risken är mycket liten att skillnaden 
mellan dessa lokaler är ett resultat av slumpen. 
På Postboda 2 domineras kärlanvändningen av 
fisk/marina däggdjur tillsammans med vegetabi-
lier och spår av tillagning/upphettning (FMVK) 
och på Postboda 1 av endast vegetabilier (V) och 
avsaknad av lipidrester (T). Signifikant är också 
skillnaden mellan Brännpussen och Postboda 2 
(χ2=14,27 df=6 p=0,027). Postboda 2 och Post-
boda skjutbanan är varandra mest lika med fisk/
marina däggdjur tillsammans med vegetabilier 
och spår av tillagning/upphettning (FMVK) som 
dominerande kärlanvändning. Högmossen ham-
nar någonstans mitt emellan med en liten drag-
ning åt Brännpussen och Postboda 1.

Stil, gods och kärlanvändning  
– i tid och rum
De material vi analyserat utgör i stor utsträckning 
tre olika urval och det är få kärl som genomgått 
samtliga analyser. De tre urvalen är dock tagna 
ur samma keramikdepositioner och vi har därför 
försökt titta på om det finns några samband i skill-
naderna mellan de olika lokalerna utifrån ovan re-
dovisade olikhetsmatriser. Eftersom data därmed 
reduceras ned till relationer i olikhet mellan olika 
lokaler förväntar vi oss att på sin höjd att kunna 
visa på svaga tendenser, mer än statistiskt säker-
ställda och starka korrelationer.

En antydan till linjärt samband finns mellan 
olikheten i dekor och kärlanvändning (fig 10a) 
och mellan olikheten i dekor och gods (fig 10b) 
lokalerna emellan. Korrelationskoefficienterna är 
i båda fallen låga (r=0,31 hos båda). 

Något av variationen i dekor och i kärlanvänd-
ning skulle därmed kunna ha ett samband i det att 
man på lokaler med likartad dekor förefaller att 
ha en mer likartad kärlanvändning och vice versa. 
Att man på lokaler med likartad dekor också kan 
ha ett mer likartat gods kan kanske förklaras med 
krukmakartraditioner. När det gäller olikheter i 
kärlanvändning och gods finns inte ens en anty-
dan till samband (r = -0,15). 

En ännu svagare antydan till linjärt samband 
finns mellan tidsavstånd och olikhet i kärlan-

Bränn-
pussen

Bålmyren Djur-
stugan

Glädjen Hög-
mossen

Postboda 
1

Postboda 
2

Skjut-
banan

Bålmyren 0,64        

Djurstugan 0,71 0,22       

Glädjen 1 0,55 0,73      

Högmossen 0,65 0,12 0,36 0,48     

Postboda 1 0,7 0,1 0,35 0,53 0,12    

Postboda 2 0,67 0,09 0,28 0,59 0,15 0,02   

Skjutbanan 0,7 0,17 0,29 0,63 0,21 0,08 0  

Snåret 0,71 0,18 0,44 0,42 0,13 0,17 0,22 0,3

Figur 7. Kvalitativ skillnad i keramikgods mellan olika neolitiska lokaler längs E4:an i Uppland uttryckt som 
Euklidiskt avstånd. 

Figure 7. Qualitative differences in pottery-wares between the Neolithic sites along the E4 highway in Uppland 
expressed as Euclidian distances. 
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vändning (fig 11a) och mellan tidsavstånd och 
olikhet i dekor (fig 11b) mellan lokalerna. Kor-
relationerna är i båda fallen 0,20. 

I de enskilda studierna hittade vi trots allt tids-
bundna förändringar i både dekor och kärlanvänd-
ning. Att detta inte slår igenom mer i figur 11a-b 
visar på trubbigheten i det euklidiska avståndet 
där ju en hel mängd variabler reducerats ned till 
en enda. Att relationerna i figur 11b är starkare 
än de i figur 11a, där vi vet att det finns samband, 
ger visst hopp för framtida studier där analyser av 
stil, gods och kärlanvändning bereds möjlighet att 
göras på precis samma krukskärvor.

När det gäller olikhet i gods och tidsavstånd (fig. 
12) finns en starkare korrelation (r = 0,63) som så-

när når den konventionella gränsen för statistisk 
signifikans (p < 0,05).

Att Brännpussen som är den yngsta av dessa lo-
kaler också har ett avvikande gods i och med ben-
magringen har stor inverkan på relationen i figur 
13. Att man i stor utsträckning använt lokala leror 
i godset avspeglas i den relativt starka korrelatio-
nen (r = 0,65) mellan olikhet i gods och geogra-
fiskt avstånd mellan lokalerna, en relation som 
dessutom är statistiskt signifikant.

Någon motsvarande positiv korrelation mellan 
geografiskt avstånd och olikhet i dekor (r = 0,0) 
respektive olikhet i kärlanvändning (r = -0,41) 
finns inte. Dessa skillnader verkar alltså inte vara 
beroende av rumsliga faktorer.

Figur 9. Kvalitativ skillnad i kärlanvändning mellan olika neolitiska lokaler längs E4:an i Uppland uttryckt som 
Euklidiskt avstånd baserad på distributionerna i figur 8.

Figure 9. Qualitative differences in pottery-uses between the Neolithic sites along E4 in Uppland expressed as 
Euclidian distances based on distributions shown in figure 8. Large Euclidian distance indicates large differences in 
pottery-uses and vise versa. 
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Figur 8. Distributionen av olika kärlanvändningar på neolitiska lokaler längs E4:an. Följande förkortningar har 
använts för att redovisa tolkningar: A = terrestriska animalier (ej idisslare), I = Idisslare, V = vegetabilier, K = 
kokkärl, FM = fisk/marint, T = ”tom”.

Figure 8. The distribution of pottery-use classes found at the Neolithic sites along E4. The following abbrevia-
tions have been used for the interpretations: A=terrestrial animals (non-ruminant), I=ruminant, V=vegetables, 
K=cooking vessels, FM=fish/marine, T=”empty”.
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Figur 10a-b. Samband mellan olikhet i dekor och kärlanvändning (a) samt dekor och gods (b) mellan neolitiska loka-
ler längs E4. HM = Högmossen, PB1 och 2 = Postboda 1 respektive 2, SB = Postboda Skjutbanan, BP = Brännpussen.

Figure 10a-b. The relation between different styles and pottery-uses (a) and styles and wares (b) between the Neo-
lithic sites along E4. HM = Högmossen, PB1 and 2 = Postboda 1 and 2, SB = Postboda Skjutbanan, BP = Brännpussen.
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Figur 11a-b. Samband mellan tidsavstånd och olikhet i kärlanvändning (a) samt tidsavstånd och olikhet i dekor 
(b) mellan neolitiska lokaler längs E4. HM = Högmossen, PB1 och 2 = Postboda 1 respektive 2, SB = Postboda Skjut-
banan, BP = Brännpussen.

Figure 11a-b. The relations between different time differences and pottery-uses (a) and time differences and styles 
(b) between the Neolithic sites along E4. HM = Högmossen, PB1 and 2 = Postboda 1 and 2, SB = Postboda Skjutba-
nan, BP = Brännpussen.



431arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Sammanfattande  
resultat och diskussion
Postboda 1 och Högmossen, möjligen även Snå-
ret, uppvisar keramik som stilmässigt kan klassi-
ficeras som Fagervik II, d v s det som traditionellt 
brukar betecknas som den äldsta gropkeramiska 
fasen (Bagge 1951). De yngsta 14C-dateringarna 
från Högmossen har givit kalibrerade värden till 
omkring 3300 f Kr, vilket tidsmässigt sammanfal-
ler med Snårets äldsta. Detta är emellertid något 
äldre än de äldsta 14C-dateringarna från Postboda 
1. Det är dock inte osannolikt att dessa tre lokaler 
uppvisade en viss samtidighet, med tanke på de 
radiometriska dateringarnas bristande exakthet. 
Oavsett fallet uppfattar vi det som att det omkring 
3300 f Kr, d v s i övergången tidigneolitikum–mel-
lanneolitikum, inträffade en tydlig stilförändring 
i keramiktraditionen i berörda område, liksom 
i stora delar av östra Mellansverige (jfr Edenmo 
& Olsson 1997). Denna nya stil, den äldre grop-
keramiken (Fagervik II), uppvisade en tydlig stil-
mässig olikhet i vår analys jämfört med den äldre 
keramiken (Glädjen, Bålmyren) och den yngre 
(Brännpussen, Djurstugan). Det var t o m så att 
den äldre keramiken (Glädjen, Bålmyren) och den 
yngre (Brännpussen, Djurstugan) stilmässigt var 
mera lika sinsemellan jämfört med den äldre grop-
keramiken från Postboda 1 och Högmossen.

Vi kan även konstatera att keramikens gods, 
innan man började framställa kärl med benmag-
ring d v s cirka 2900-2600 f Kr (Fagervik III-IV), 
var mer eller mindre homogen. Man använde sig 
av samma typ av råmaterial och magrade lerorna i 
samma proportioner. Dessutom valde man att an-
vända magringsmedel i samma storlekar. När ben-
magring blev dominerande som magringsmedel 
förändrades keramikhantverket, vilket sannolikt 
var påverkat av andra faktorer. Efter några hund-
ra år försvann benmagringen återigen, men den 
bergartsmagrade keramiken blev inte densamma 
som tidigare. Olikhetsmatrisen visar att framför 
allt Djurstugan avviker från de övriga. Djurstugan 
har tolkats som en plats med Tredje gruppens ke-
ramik, och är yngre än Brännpussen. 

Med Högmossen som äldsta lokal i kärlanvänd-
ningsanalysen, daterad till ca 3500 f Kr, och Bränn-

pussen som yngsta, daterad till ca 2750 f Kr, kan 
vi reflektera över förändringar i kärlanvändningen 
över tiden. Andelen kärl med spår av vegetabilier 
är jämnt hög genom hela materialet vilket un-
derstryker vikten av växtinsamlandet genom hela 
perioden. Andelen kärl med spår av landlevande 
däggdjur inklusive idisslare saknas som sagt i det ti-
digaste materialet (Högmossen) men ligger annars 
på en relativt jämn nivå (10-20% på varje lokal). 
Andelen kärl med spår av fisk och marina däggdjur 
ligger på en relativt jämn och hög nivå fram till 
Postboda 1 (3100-2930 f Kr) och Brännpussen där 
sådana spår saknas (Postboda 1) eller är mycket få 
(Brännpussen). Liknande mönster finns i andelen 
kärl med positiva belägg för upphettade lipidres-
ter (kokkärl) som saknas helt (Postboda 1) eller är 
mycket få (Brännpussen) i de två yngre lokalerna. 
Den motsatta trenden finns när det gäller ande-
len kärl som saknar spår av lipidrester då denna är 
markant högre i Postboda 1 och Brännpussen.

Sammanfattningsvis tycker vi oss skönja föl-
jande tendenser i kärlanvändningen, trender 
som framtida forskning får bestyrka eller förkas-
ta: Spår av landlevande däggdjur finns först efter 
3500 f Kr. Omkring 3000 f Kr sker en föränd-
ring av kärlanvändningen med innebörden att 
kärlen i mindre utsträckning eller med mindre 
frenesi använts som kokkärl, och samtidigt ökar 
en kärlanvändning som inte lämnat spår i form 
av lipidrester. I samma veva har man valt att i 
avsevärt högre utsträckning än tidigare tillreda 
fisk och marina däggdjur på annat sätt än i ke-
ramikkärl, t ex glödstekt, halstrad, i kokgrop o 
s v, eftersom ben från fisk och säl alltjämt finns 
på boplatserna. Slutligen är dessa förändringar i 
kärlanvändning belägg för en dynamisk matkul-
tur, både vad gäller val av matvaror och föränd-
ring av kokkonsten, vilket är i motsats till den 
populära uppfattningen om en enhetlig och oför-
änderlig stenålderskost. 

Korrelationsanalysen mellan resultaten från 
våra stil-, gods- och kärlanvändningsanalyser visa-
de på ett tydligt samband mellan olikheter i gods 
och tidsavstånd samt mellan olikheter i gods och 
geografiskt avstånd. Dessutom fanns det ett visst 
samband mellan olikheter i dekor och kärlanvänd-
ning samt olikheter i dekor och gods. 
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Studien visar att skillnader i gods kan ges en geo-
grafisk förklaring då lokala leror använts. Där-
utöver föreligger kronologiska skillnader, där den 
äldsta fasen uppvisade ett fast homogent gods, som 
ersattes av benmagrat gods och som i sin tur efter-
följdes av ett mera varierat gods. Vi menar därför 
att val av råmaterial främst är beroende av lokal 
tillgång samt rådande stilideal. Det betyder även 
att gods i vår analys i huvudsak är en bättre kro-
nologisk markör än dekor. Som tidigare nämnts så 
framkom i de enskilda studierna tidsbundna för-
ändringar i både dekor och kärlanvändning men 
som inte framgick här, vilket visar på trubbighe-
ten i det euklidiska avståndet där en hel mängd 
variabler reducerats ned till en enda. Detta kan 
möjligen förklara varför det också fanns ett visst 
samband mellan olikheter i dekor och gods. 

Anmärkningsvärt är emellertid att det fanns ett 
visst samband mellan olikheter i dekor och kärlan-
vändning. Detta innebär inte att enskilda dekorde-

taljer symboliserar olika slag av kärlanvändning, 
men att det på lokalnivå kan finnas ett samband 
mellan dekordetaljerna som helhet och kärlanvänd-
ning som helhet hos de enskilda lokalerna. Kanske 
är de gradvisa förändringarna av keramikstilarnas 
form – men även dekor – delvis resultaten av grad-
visa förändringar i kärlanvändningen, d v s funktio-
nen. Kärlanvändningsstudien omfattade dock en-
dast fem lokaler, så det är önskvärt att material från 
fler lokaler studeras för att testa denna tes. För att 
undersöka frågan ytterligare kan man utföra stil-, 
gods- och kärlanvändningsanalyser inte bara på ma-
terial från samma lokaler utan även på samma skär-
vor (jfr Papmehl-Dufay 2006). Så gjordes i den här 
studien enbart på material från Postbodalokalerna. 
Kanske finns det detaljer eller enskilda variabler 
som inte framgick i den här grovskaliga lokalstudien 
som vidare kan belysa möjliga samband mellan stil, 
gods och kärlanvändning. Ett av huvudproblemen 
kring studier av förändringar och variation i stil är 

Figur 12. Samband mellan tidsavstånd och olikhet i gods mellan neolitiska lokaler längs E4. HM = Högmossen, 
PB1 och 2 = Postboda 1 respektive 2, SB = Postboda Skjutbanan, BP = Brännpussen.

Figure 12. The relations between different time differences and differences in ware between the Neolithic sites along 
E4. HM = Högmossen, PB1 and 2 = Postboda 1 and 2, SB = Postboda Skjutbanan, BP = Brännpussen.
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att så många olika variabler, i form av kronologiska, 
funktionella, sociala och kulturella, påverkar dessa 
processer. Genom en sådan studie av enskilda kärl 
är det förhoppningsvis möjligt att identifiera någon 
eller några variabler och detaljer som faktiskt repre-
senterar sådana samband. Att identifiera de funktio-
nella variablerna i keramikstilarna innebär således, 
enligt vår mening, en möjlighet att bättre kunna ur-
skilja vad som är kulturellt och socialt betingat.

Våra viktigaste resultat kan således kort sam-
manfattas enligt följande punkter:

• Stilförändringen i keramiken omkring 3300 
f Kr är den mest markanta i undersöknings-
området under berörda period. Större cy-
lindriska eller koniska kärlväggsgropar och 
krysslinjer blev vanligare stildetaljer i och 
med den nya stilen, som närmast kan jämfö-
ras med Bagges Fagervik II. 

• För att utreda lokala eller regionala stilskillna-

der krävs att liknande detaljstudier utförs på 
material från andra områden, men ingenting 
i studien motsäger dock att keramiken i un-
dersökningen i hög utsträckning stilmässigt 
liknar den som Axel Bagge (1951) redovisade 
som Fagervikssekvensen (FI-IV). (se även Yt-
terberg i denna volym).

• Det neolitiska keramikhantverket var homo-
gent i jämförelse med senare perioder. Största 
variationen inträffade under perioden med 
porig, sannolikt benmagrad, keramik (2900-
2600 f Kr). Innan och efter den poriga kerami-
ken framställdes kärlen huvudsakligen av fin-
leror som magrades med krossade granitiska 
bergarter, men med en något större skillnad i 
magring under den senare perioden. 

• Utifrån de godsanalyser som utförts kan vi 
även konstatera att all keramik sannolikt 
framställts i regionen, och i flera fall i direkt 
närhet av boplatsen.

Figur 13. Samband mellan geografiskt avstånd och olikhet i gods mellan neolitiska lokaler längs E4. Markering-
arna av vilka lokaler punkterna representerar har utelämnats eftersom flera av punkterna överlappar.

Figure 13. The relations between geographical distances and differences in ware between the Neolithic sites along 
the E4 highway. HM = Högmossen, PB1 and 2 = Postboda 1 and 2, SB = Postboda Skjutbanan, BP = Brännpussen.
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• Kärlanvändningen jämfördes mellan fem av 
boplatserna (från perioden ca 3500-2750 f Kr) 
genom att lipidanalyser utfördes på keramik-
materialen. Spår av vegetabilier är jämnt hög 
genom hela materialet. Spår av fisk och marina 
däggdjur är däremot hög utom i Postboda 1 
och Brännpussen. Dessa båda lokaler uppvisade 
även kärl som saknade lipidrester. Från samtli-
ga lokaler utom Högmossen förekom kärl som 
innehöll spår av landlevande däggdjur.

• I många prover förekommer terpenoida för-
eningar som troligen härrör från röken i eld-
staden, där kärlen hettades upp.

• Det föreligger ett starkt samband mellan olik-
heter i gods och olikheter i tid respektive i 
geografiskt avstånd.

• Det föreligger ett visst samband mellan olik-
heter i dekor och olikheter i kärlanvändning.

Slutord

Inom ramen för E4-projektet har analyser av stil, 
gods och kärlanvändning också gjorts på keramik 
från perioder efter neolitikum. Genom att kon-
trastera dessa analyser i långtidsperspektiv kan 
även långsiktiga kronologiska mönster tydliggörs, 
som exempelvis att den neolitiska kärlanvänd-
ningen tycks vara mer diversifierad i jämförelse 
med bronsålderns (Isaksson manus). 
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his article is a study of Neolithic pottery 
from some ten settlements excavated in 
the course of the E4 project in the prov-

ince of Uppland, in the eastern part of Central 
Sweden. The study deals with the issues of how 
the pottery differs between the settlements in 
terms of style (shape and decor), ware (raw mate-
rial and technique) and how the vessels had been 
used (function). Also, the study tries to reveal if 
there were any connections between the results of 
these three analyses.

Style analysis was performed on all rim shards 
and other shards larger than 30, or sometimes 40 
mm. The ware was subjected to thin-section mi-
croscopic analysis. The vessel function was deter-
mined through lipid analysis. The results of the 
analyses can be summarised as follows:

• The change of pottery style occurring around 
3300 BC is the most significant transforma-
tion in the investigated area during the period 
in question. Large cylindrical or conical de-
pressions in the vessel wall and crossing lines 
became more common with the new style, 
which is comparable to Bagge’s Fagervik II. 
The pottery studied bore much resemblance 
in style to that which Axel Bagge (1951) de-
scribed as the Fagervik Sequence (FI-IV). To 
clarify local or regional differences in style, 
similar detailed studies must be made of ma-
terial from other areas.

• In comparison to later periods, Neolithic pot-
tery was homogenous. The largest disparity 
occurred during the period of porous, in all 
probability bone tempered, pottery (2900-
2600 BC). Before and after the porous pot-
tery, vessels were mainly made of fine clays, 

tempered by crushed granite rock. During the 
later period, however, the disparity in tem-
per material was somewhat greater. From the 
ware analyses, we can deduce that all pottery 
was manufactured in the region, in some cases 
in direct proximity to the settlements.

• A comparison was made between the ves-
sel function on five of the settlements, dated 
between 3500 and 2750 BC. Plant traces are 
equally prevalent throughout the material. 
High readings of fish and marine mammal 
life were found at all sites except Postboda 1 
and Brännpussen. Both settlements contained 
vessels with no lipid traces whatsoever. On 
all settlements except Högmossen, vessels 
with traces of land living mammalians oc-
curred. Many samples contained terpenoid 
compounds, probably derived from the smoke 
from the hearth were the vessels were heated.

• A strong connection exists between variations 
of ware and variations in date and geographi-
cal distance. Also, there is some connection 
between differences in decor and differences 
in vessel function.

Finally, the possible connection between differ-
ences in decor and vessel function is discussed. In-
dividual decor details do not necessarily symbol-
ise different functions, but on a local level there 
might have existed a connection between the de-
tails as a whole, and vessel use as a whole. Perhaps 
the gradual changes in pottery styles’ shape and 
decor were, in part, the result of gradual changes 
in vessel use, i.e. function. An identification of the 
functional variables of pottery styles would facili-
tate our ability to distinguish what is culturally 
and socially entailed. 

Summary 

Style, wear and vessel use – Neolithic pottery from 
investigations in Central and Northern Uppland 
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enna artikel kommer att belysa flera olika 
grävmetodiker och dokumentationssys-
tem som använts vid utgrävningarna av 

stenåldersboplatser längs den nya E4:a sträckning-
en. Grävmetoderna delas in i två block – sampling 
och avtäckning, samt yttäckande rutgrävning. Na-
turligtvis har de metoder som tas upp utvecklats 
över en lång tidsperiod, men då en diskussion kring 
varför och hur utvecklingen skett inte ryms inom de 
tidsramar vi har att hålla oss inom för denna artikel, 
kommer detta endast att beröras kortfattat. 

Frågor kring grävmetodik måste ses som särskilt 
viktiga ur ett vetenskapligt perspektiv då exploate-
ringsgrävningar idag står för en dominerande del av 
tillskottet till det ”arkeologiska grundmaterialet”. 
Detta grundmaterial bearbetas inom exploaterings-
arkeologin både i klassiska basrapporter samt i stör-
re artikelsamlingar och i syntesverk. Detta innebär 
de facto att majoriteten av grundforskningen och 
numera även en stor del av spetsforskningen sker 
inom ramen för exploateringsarkeologin. Trots det-
ta har det genomförts relativt lite forskning kring 
hur de olika grävmetoderna påverkar det material 
som framkommit och de frågeställningar vi ställer 
upp. Exempel på viktiga faktorer som påverkas av 
undersökningsmetoden är exempelvis jämförbarhet, 
representativitet, upplösning och kontext.

I den följande texten kommer att redogöras för 
och diskuteras kring två olika grundsätt att undersö-
ka mesolitiska och neolitiska boplatser på och båda 
dessa metodiker har använts under E4:a projektet. 
Naturligtvis är gränserna mellan dessa flytande och 

de kombineras ofta vid utgrävningar, men för att 
skapa ramar att diskutera kring har vi valt att göra 
denna uppdelning. Uppdelningen har också valts 
eftersom dessa metoder representerar olika sätt att 
nå/besvara skilda vetenskapliga frågeställningar 
sett till kontext och detaljnivå. Dessutom finns i 
ett fall en uppdelning mellan förundersökning och 
den särskilda undersökningen, vilket är viktigt för 
att kunna resonera kring de olika momenten. En 
annan faktor som är av stor vikt att ha med i dis-
kussionen är hur olika metoder lämpar sig för olika 
typer av lokaler. Lokalens utbredning, fyndmängd, 
stratigrafi och topografiska profil påverkar natur-
ligtvis de olika metodernas tillämplighet.

Det är vår förhoppning att det genom dessa 
olika fallstudier skall vara möjligt att understryka 
både de möjligheter och de faror som finns i de 
olika tillvägagångssätten.

Artikelns metod och syfte
”Valet av undersökningsmetodik styrs av flera 
faktorer. Vad vi förväntar oss av fornlämning-
en påverkas av våra egna erfarenheter, resultat 
från tidigare undersökningsmoment, generellt 
arkeologiskt kunskapsläge o.s.v. Genom att 
metodiken anpassas efter dessa förväntningar 
kan de också, i varierande utsträckning, styra 
undersökningsresultatet – det finns en risk att 
vi hittar det vi söker och därmed bekräftar den 
kunskap vi redan har.” 

(Kihlstedt & Lindgren 1999:40). 

Arkeologisk metodik 
En översikt

Anders Biwall*, Fredrik Larsson**, Karl-Fredrik Lindberg** 
* Riksantikvarieämbetet UV Teknik 
** Riksantikvarieämbetet UV GAL



442 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Ovanstående citat speglar väl vår inställning till 
användningen av undersökningsmetodiker inom 
exploateringsarkeologin idag. Det är inte alltid 
som den valda metodiken får tillfälle att styras av, 
som vi ser det, de två viktigaste infallsvinklarna; 
nämligen våra vetenskapliga frågeställningar samt 
den fornlämning vi skall undersöka. Istället blir 
ofta den valda metoden mer en avspegling av våra 
egna men även institutionella preferenser, och 
närvaron av en arkeologisk ”referensram” bestå-
ende av tidigare forskning kan ofta tillåtas styra 
både hur vi skall tolka, men också undersöka, 
fornlämningen. För att öka, men också undersöka 
medvetenheten kring detta problemkomplex, har 
vi ställt upp följande frågeställningar som skall be-
svaras inom ramen för denna artikel:

1. Vilka övergripande metoder har använts vid 
undersökningen av stenålderslokalerna efter 
nya E4:an i Uppland, vad är deras bakgrund 
och hur har de använts?

2. Vilket empiriskt underlag genereras av res-
pektive metod?

3. Hur ansluter det empiriska underlaget till 
olika vetenskapliga målsättningar som vid 
undersökningstillfället ligger bakom respek-
tive metods användning?

Dessa frågeställningar kommer att diskuteras i tre 
av de nedanstående delkapitlen samt den samman-
fattande syntesdelen. Överlag kommer varje metod 
att bedömas både utifrån dess lämplighet att angri-
pa olika fornlämningstyper samt utifrån dess kom-
pabilitet med olika vetenskapliga frågeställningar.

Dokumentation och  
rumsliga analysredskap
En allt viktigare aspekt vid undersökningar i dag 
är dokumentationssystemet. Då möjligheterna att 
dokumentera och behandla stora datamängder är 
en grund för den arkeologi som utfös idag kom-
mer en kortare genomgång att göras här.

Ett bra dokumentationssystem påverkar gräv-
metodiken på ett fundamentalt sätt, då det kon-
tinuerligt under grävningen kan framställas 

spridningsbilder vilket påverkar den vidare un-
dersökningen och de val som görs där. Utöver att 
fungera som ett styrhjälpmedel vid utgrävningen 
påverkar även dokumentationssystemet hur re-
gistreringen sker, möjligheter för analyser, presen-
tationer i rapporten och framtida tillgänglighet. 

De första försöken med digital dokumentation 
under fältarbeten skedde under sent 1980-tal. Vid 
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, 
Riksantikvarieämbetet (UV) blev det mer eller 
mindre standard under 1990-talet med inmätning 
med totalstation och lagring av information i data-
baser. Ett behov av ett enhetligt system för digital 
dokumentation växte sig all starkare. Resultatet 
blev Intrasis med en objektorienterad datamodell 
för lagring av alla olika typer av information som 
förekommer vid en arkeologisk undersökning, där 
Intrasis står för Intra-site Information System 
och är ett GIS-system (Geografiskt Informations 
System). Samtidigt skapades en extension till 
ArcView 3.x, IntrasisGIS för analys av undersök-
ningsdata. Första versionen av Intrasis Explorer 
släpptes i april 2000 och den första arkeologiska 
undersökningen att dokumenteras med systemet 
var Kaupang-undersögelsen i Norge. I flera pro-
jekt har man utöver Intrasis använt sig av databa-
ser utanför systemet, främst gäller detta specialre-
gistreringar av fyndmaterial. Den främsta orsaken 
till detta är att registreringen av fyndmaterial ses 
som mer tidsödande än i till exempel Access eller 
Excel. En baksida med detta är att man inte lika 
snabbt och enkelt kan utnyttja de analysredskap 
som finns i till exempel det av UV nyutvecklade 
Intrasis Analysis samt ESRI:s ArcMap. 

Systemet består idag av två produkter: Intrasis 
Explorer och Intrasis Analysis. Intrasis Explorer 
är grunden i systemet och används för import av 
mätfiler från mätinstrument och registrering av 
arkeologisk information. Programmet innehåller 
funktioner för att skapa, administrera och kom-
municera med undersökningsdatabasen som han-
teras av MS SQL Server. Intrasis Analysis är, som 
namnet antyder, ett analysverktyg för data lagrad 
via Intrasis Explorer. Inbyggda guider förenklar 
arkeologens arbete med de vanligaste förekom-
mande GIS-analyserna. Data kan vid behov ex-
porteras för att användas i andra programvaror. 
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Datalagring i Intrasis-systemet sker i MS SQL 
Server och geografisk information kan exempelvis 
lagras som Esri shape-filer.

Datamodellen i Intrasis-systemet är objektori-
enterad och kan enkelt modifieras för att passa 
enskilda arkeologiska undersökningar allt ifrån en 
mindre arkeologisk utredning till en stor slutun-
dersökning, som förutom arkeologisk dokumen-
tation har en rik tvärvetenskaplig dokumentation. 
Således styr inte dokumentationssystemet vilka 
variabler som skall registreras och därmed vilka 
frågor som kan ställas, utan detta kan undersöka-
ren fritt välja utifrån egna önskemål.

Vad genomgången visar är hur dokumentations-
systemet varit tvunget att utvecklas för att uppfylla 
de allt större krav som ställs av arkeologer idag. De 
stora utgrävningar som utfördes i landet från 1980-
talet och framåt har visat att ett behov föreligger 
av att kunna samla stora datamängder och snabbt 
kunna sortera och analysera dessa. Grävmetodiken 
är på detta sätt direkt avhängig av de tillgängliga 
dokumentationssystem som finns då dessa styr den 
maximala upplösningen och vilka datamängder som 
man på rimlig tid kan föra in. Här är en av nyck-
elpunkterna att detaljnivån vid grävningarna och 
dokumentationen avgör vilken nivå och vilka frå-
geställningar som kan analyseras. Som ett exempel 
kan man se de möjligheter som Intrasis ger att på 
kort tid i fält skapa spridningsbilder över fyndmate-
rial, anläggningar och resultat från analyser. Detta 
ger nya möjligheter att ha en reflexiv grävstrategi 
där de senaste resultaten kan analyseras relativt in-
gående och påverka hur man fortskrider med fält-
arbetet. Dessa möjligheter ökar i relation till den 
mängd av information som löpande förs in under 
fältarbetet. Detta kan exemplifieras genom utgräv-
ningarna vid Högmossen där utöver inmätningarna 
av anläggningar och rutsystemet även grävenheter, 
fynd och en tidigt genomförd fosfatkartering regist-
rerades under fältarbetet och fördes in i Intrasis.

Grävmetodiker
En av anledningarna till att denna artikel skrivits 
är den livliga debatt som pågått ute på grävning-
arna under åren 2002-2004. Men även den diskus-

sion som förts mellan de grävande institutionerna, 
till exempel under stenåldersseminariet BO-05 
i mars 2005, har haft betydelse för artikelns till-
komst. Metodikdebatten har också utvecklats vi-
dare inom basrapporterna, till exempel för gräv-
ningarna i Bålmyren (Sundström & Darmark 
2005), Postboda 1 och 2 (Sundström m fl 2006) 
och Snåret (Björck & Larsson 2007). 

I Bålmyrenrapporten diskuterar Helena 
Knutsson och Helena Åqvist kring utvecklingen 
av fältmetodiken och de uttalade och outtalade 
syften och målsättningar som finns inbakade i 
denna. Som de upplever det finns bland annat 
en skillnad mellan de ”grävande” fältarkeolo-
gerna, och de ”tolkande” arkeologer som är och 
har varit aktiva inom universitetsvärlden. Skill-
naden tar enligt dem sin form både i hur olika 
grävresultat angrips och tolkas men också i hur 
de aktuella fornlämningarna rent metodiskt un-
dersöks. Enligt författarna har dagens exploate-
ringsarkeologi (grävande arkeologer) en stark 
inriktning mot avbaning av fyndförande lager 
och sökande efter anläggningar medan deras ver-
sion av, får vi anta, universitetsanknuten arkeo-
logi (tolkande arkeologer), istället undersöker 
med en inriktning mot stratigrafiska samband 
(Knutsson & Åqvist 2005:146ff). Knutssons och 
Åqvists resonemang liknar till viss del de som 
finns i Gavin Lucas ”Critical approaches to field-
work” (Lucas 2001:10ff), där en skillnad mellan 
de två arkeologiska ”fälten” också diskuteras 
och där de också beskrivs som just två olika fält. 
Här diskuteras dock främst frågan om vem som 
gör det beskrivande respektive tolkande arbetet 
samt hur de två fälten skall kunna sammanfo-
gas. Även i UV:s forskningsprogram ställer man 
sig frågan om vi idag ser två olika arkeologier, 
knutna till uppdragsarkeologin respektive uni-
versiteten (Ersgård 2006:16ff). Till skillnad från 
t ex Lucas framhåller dock Ersgård att skillnaden 
mellan de två arkeologierna som en tolkande och 
en grävande del idag i princip redan är upphävd. 
Skillnaden mellan de två arkeologierna sägs is-
tället kunna knytas till företeelser som olika sätt 
att producera forskning, en större eller mindre 
regional anknytning samt omfattningen av de 
arkeologiska undersökningarna. 
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Sampling och avtäckning

Med sampling och avtäckning syftar vi på de olika 
samplade rutnät som används vid förundersök-
ningar och särskilda arkeologiska undersökningar. 
Först presenteras och utvärderas några olika för-
undersökningar av stenåldersboplatser inom E4-
projektet och därefter diskuteras och analyseras 
Fågelbackenmetodiken och dess varianter.

Bakgrund
Metoden att gräva provrutor genom det fyndfö-
rande lagret på stenåldersboplatser för att få en 
översikt över fyndinnehållet är långtifrån någon 
ny företeelse, metodens ursprung finner vi redan i 
det tidiga 1930-talets arkeologi (se t ex Florin 1958). 
Eftertanke angående till exempel fyndens repre-
sentativitet ur ett statistiskt perspektiv är dock vä-
sentligt yngre och tillhör istället främst 1960- och 
1970-talens arkeologi (se t ex Orton 2000:43). Den 
första institutionen i Sverige som i en större omfatt-
ning använde sig av sampling som ett instrument 
för att undersöka stenåldersboplatser, både i vad 
vi idag skulle kalla en förundersökande och slutun-
dersökande fas, är Göteborgs arkeologiska museum 
(GAM) under Carl-Axel Moberg. Under 1960- och 
1970-talen undersöktes i Göteborgsområdet ett 
stort antal stenåldersboplatser med olika rut- och 
schaktbaserade samplingsmetoder som utfördes 
som en ”random och/eller systematic sampling” (se 
Orton 2000:20ff). I flera fall öppnade man även 
upp ett mindre antal ytor för att få en överblick. 
Detta val av metod styrdes och influerades både av 
den då aktuella ”new archaeology” samt synen på 
Göteborgsområdet som i praktiken ett enda stort 
boplatsområde. Målet med metoden var att främst 
erhålla ett tillräckligt representativt fyndmaterial 
som möjligt samt att få en inblick i om det fanns 
koncentrationer av fynd inom boplatsområden. Då 
även överlagrade boplatser konstaterades övergick 
arkeologerna istället med tiden till en fördelning av 
provgropssvep baserade på en arkeologisk bedöm-
ning istället för den tidigare använda mer slumpvisa 
fördelningen (Fyndrapporter 1969-1983; Wigforss 
m fl 1983; Andersson m fl (red) 1988; Sjögren 1991). 
Sampling som en metodik under den särskilda ar-
keologiska undersökningen togs upp igen i en 

större omfattning först under början av 1990-talet 
vid Arkeologikonsults (AK) tillsammans med Upp-
sala universitets undersökningar av Mälarbanan (se 
nedan samt Apel m fl 1995; Lekberg 2002; Lekberg 
(red) manus). Skillnaden mot den tidigare nämnda 
GAM:s undersökningsmetodik är att de aktuella in-
stitutionerna använde sig av nya hjälpmedel såsom 
isaritmer och att man i än högre grad, efter att ha 
undersökt det fyndförande lagret, använde sig av 
avbaning som ett redskap för att identifiera struk-
turer på boplatserna. En annan skillnad är också att 
den inledande provgropssamplingen bedömdes som 
tillräcklig för att både ge ett representativt urval av 
fyndmaterialet samt kunna besvara frågor kring 
rumsliga mönster hos fyndmaterial och de senare 
frambanade anläggningarna. Användandet och, om 
man nu så vill, återuppväckandet av denna metodik 
kan troligen ses som en motreaktion mot de omfat-
tande avbaningsundersökningar som genomfördes 
under delar av 1980–1990-talen, där tillräcklig hän-
syn till stratigrafi och fyndmaterial inte togs i vissa 
fall. Man strävade således mot en större kontextuell 
förståelse. I början av E4-projektet i Uppland tog 
samplingen som en slutundersökningsmetodik yt-
terligare ett steg genom Societas Archaeologica Up-
saliensis (SAU). Förändringarna består bland annat 
av att man främst använder sig av mindre insam-
lingsenheter, att man har introducerat en ny beräk-
ningsmodell för när de samplade fyndspridningar 
kan anses ge en god bild av den faktiska fyndför-
delningen, samt att fasta rutsvep och att en högre 
frekvens av så kallade storrutor tas upp (Sundström 
& Darmark 2005:161ff; Sundström m fl 2006). 

Utvecklingen och användandet av sampling 
inom den särskilda arkeologiska undersökningen 
i Sverige kan därmed ses som ett långt utveck-
lingssteg som i realiteten sträcker sig över 35–40 
år. Utvecklingen av många av de tankar som ge-
nomsyrar metodiken verkar också kunna knytas 
till ett fåtal personer som arbetat inom de aktuel-
la institutionerna och därmed överbryggar 1970-, 
1990- och 2000-talens användande av sampling 
inom arkeologin i Väst- och Mellansverige. Det 
skall dock noteras att metoden och dess använd-
ning inte på något sätt skulle vara begränsad 
enbart till dessa delar av landet eller enbart de 
nämnda aktörerna.
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Sampling som förundersökningsmetodik
På grund av det stora antalet förundersökningar 
kommer vi att försöka belysa de olika svårigheter 
som möts på olika platser, genom att ta fram ett 
mindre antal belysande exempel, istället för att re-
dovisa alla förundersökningar i detalj. 

Representativitet kan ses som den stora knäck-
frågan när det kommer till sampling vid förun-
dersökning. Detta inte minst då undersöknings-
planerna för den särskilda undersökningen senare 
grundas på resultaten från förundersökningen. För-
undersökningarna vid flera platser längs E4:n kan 
användas för att belysa en del av de problem som 
finns inom denna metodik, medan förundersök-
ningen vid andra platser kan användas för att visa 
en del av dess starka sidor. Det kan dock nämnas 
att detta inte på något sätt speglar kvaliteten på 
förundersökningarna utan istället har att göra 
med specifika problem som uppstått på grund av 
den valda samplingsmetodiken. Att exemplen en-
dast hämtas från de grävningar som utfördes av 
UV GAL har att göra med att alla dessa platser 
efter förundersökningen undersöktes med någon 
form av yttäckande metod. Denna metod och det 
faktum att platserna undersökts i sin helhet gör 
det möjligt att avgöra vad man i själva verket sam-
plat i och därmed hur förundersökningens samp-
ling egentligen förhåller sig till helheten. 

När det gäller ekonomin vid denna typ av under-
sökning täcks stora ytor in till en relativt låg kostnad 
men detta sker till priset av intensitet – undersök-
ningen kan endast besvara frågor kring enklare ge-
nerella mönster och dessutom berörs enbart till ytan 
storskaliga skeenden. Detta är egenskaper som ofta 
efterfrågas vid förundersökningar där syftet är att 
klargöra fornlämningens utbredning, datering och 
bevarandegrad samt att i grova drag uppskatta fynd-
mängd, fyndspridning och eventuella anläggningars 
omfattning och karaktär. På ett mer övergripande 
plan kan syftet även vara att försöka studera och pla-
cera fornlämningen i den omgivande miljön.

Arkeologiska förundersökningar längs E4
Vid förundersökningarna av alla de stenålders-
boplatser som påträffades längs E4-sträckningen 
användes genomgående en så kallad ”systematic 
sampling”. Denna metod innebär att en inledande 

provruta läggs ut slumpmässigt och att ett rutnät 
med jämnt fördelade provrutor placeras ut med 
utgångspunkt från denna (Orton 2000:21ff).

Representativitet i en metod som ”systematic 
sampling” (och även andra former av sampling) är 
ett ständigt återkommande problemkomplex. En 
aspekt på detta är problemen att veta vad som inte 
fångats av det utlagda rutnätet eller att korrekt 
kunna identifiera vad som fångats. Ett exempel på 
detta är de jaktstationer från tidig- och mellanneo-
litikum som undersöktes vid Glädjen (RAÄ 86), 
Tierps socken, Uppland (Lindberg 2006). Sam-
mantaget visade förundersökningen att fornläm-
ningen vid Glädjen borde höra till tidigneolitikum 
och att lokalen troligen var av tillfällig karaktär. 
När ytan togs upp under slutundersökningen på-
träffades även ett bronsåldersmaterial vars mängd 
var likvärdig med det tidigneolitiska materialet 
och dessutom betydligt anläggningsrikare. På 
Brännpussen (RAÄ 436), Tensta socken, Uppland 
(Nilsson 2006) indikerade förundersökningen en 
nästan total avsaknad av bergart och kvarts. Vid 
den särskilda arkeologiska undersökningen kunde 
dock både bergart och kvarts konstateras i minst 
tre distinkta koncentrationer. Resultaten från des-
sa förundersökningar påvisar alltså på ett tydligt 
sätt hur problematiska uttolkningarna av samp-
lade ytor kan vara. Anledningen till att en specifik 
tidsålder eller material inte observerades under 
förundersökningen var det valda avståndet mel-
lan samplingsrutorna, eller uttryckt på ett annat 
sätt maskstorleken var så stor i det valda rutnätet 
att bronsåldern och stenmaterialet helt enkelt föll 
igenom det. Denna effekt ökar också något genom 
användandet av kvartsmetersrutor istället för me-
terrutor då den totala ytan mellan rutorna ökar 
medan den totalt grävda ytan minskar.

På Brännpussen grävdes en ruta rakt igenom 
en komplex stensatt konstruktion tolkad som en 
rituell struktur, utan att denna varken kunde kon-
stateras eller identifieras. På Snåret (RAÄ 291), 
Vendel socken, Uppland (Björck & Larsson 2007) 
grävdes två rutor rakt igenom en kraftigt fynd-
förande ränna som omslöt ett upphöjt hyddgolv. 
Inte heller här kunde anläggningen vare sig kon-
stateras eller identifieras på något sätt. Dessa ex-
empel visar samplingsmetodens svagheter då det 
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gäller att finna och typbestämma anläggningar 
under förundersökningsskedet. Rutornas storlek 
omöjliggör en översikt stor nog för att med säker-
het kunna konstatera eller typbestämma anlägg-
ningen och då eventuella övergripande strukturer 
inte heller identifieras försvåras typbestämningen 
av eventuella anläggningar än mer. Även här inne-
bär användning av kvartsmetersrutor en avsevärd 
försämring i jämförelse med meterrutor då den 
öppnade ytan är en fjärdedel så stor och därmed i 
än större utsträckning försvårar identifierandet av, 
inte minst, större anläggningar. På Snåret gav ock-
så de två rutorna som grävdes igenom den fyndri-
ka rännan en felaktig bild av fyndmängden på den 
tidigneolitiska boplatsytan i stort. Detta medförde 
att uppskattningar av fyndmängd som utfördes på 
förundersökningens material blev missvisande.

Att använda en samplingsmetod under förun-
dersökning innebär dock även fördelar. Metoden 
medför ett snabbt och förhållandevis kostnadsef-
fektivt sätt att få svar på frågor kring stratigrafi, 
boplatsens avgränsning och dess datering. Dessa 
fördelar kan exemplifieras väl med den tidigneo-
litiska lokalen Högmossen (RAÄ 85), belägen i 
Tierps socken, Uppland (Björck 2004; Björck m fl 
2005; Björck & Hjärthner-Holdar (red) manus). 
På Högmossen kunde den lokala stratigrafin på 
fyndlagret bestämmas så exakt att hela kulturla-
gret kunde blottläggas i ett svep vid avtorvning-
en under den särskilda undersökningen. Detta 
bedömdes som ett nyckelmoment för att hinna 
undersöka så stora delar av platsen som möjligt. 
Förundersökningens avgränsning av boplatsen 
stämde nästan helt med den yta som undersöktes 
under den särskilda arkeologiska undersökningen 
och den datering som erhölls från en organisk be-
läggning på en keramikskärva stämde helt över-
ens med dem som erhölls under den särskilda 
arkeologiska undersökningen. Denna sistnämnda 
överensstämmelse skall dock jämföras med t ex 
Brännpussen där en datering från förundersök-
ningen indikerade att platsen härrört från tidig 
senneolitikum medan den särskilda arkeologiska 
undersökningen kunde påvisa att platsens huvud-
bosättning var 600–700 år äldre.

Sammantaget kan man säga att styrkan i samp-
lingsmetodik vid förundersökningsskeden är att 

man oftast med förhållandevis god tillförlitlighet 
kan svara på frågeställningarna kring fornläm-
ningens utbredning, datering och bevarandegrad 
medan frågeställningar som inbegriper fynd-
mängd, fyndspridning och eventuella anläggning-
ars omfattning och karaktär samt om flera tidsho-
risonter finns, inte alltid kan besvaras med någon 
högre tillförlitlighet.

Fågelbackenmetodiken och samp-
ling vid särskilda undersökningar
Grunden till denna metodik lades vid grävning-
arna på en neolitisk lokal vid Fågelbacken (RAÄ 
73), Hubbo socken i Västmanland 1993 (Apel m fl 
1995; Lekberg (red) manus). Metodiken innefat-
tar ett inledande samplingssvep av 1x1 meter stora 
rutor över hela undersökningsområdet med ett in-
tervall av 10 meter. Fyndmaterialet från detta svep 
analyseras i ett program för rumsliga simuleringar 
av samplat fyndmaterial (se Surfer nedan). Efter 
detta grävs flera på varandra följande rutsvep in-
terpunkterade av nya analyser av spridningsbilden. 
Dessa förtätningar genomförs främst på de delar 
av boplatsen där tillräckliga mängder fyndmate-
rial påträffas eller specifika frågeställningar så krä-
ver. Förtätningarna innebär i praktiken att man i 
flera på varandra följande svep ”fyller upp” de ytor 
som ligger inom 10 m-svepet. Dessa förtätningar 
fortgår tills man anser att mönstren i spridnings-
bilden har stabiliseras nog för att tillräckligt väl 
likna den verkliga spridningen av fyndmateria-
let på platsen. På Fågelbacken ansågs denna nivå 
nådd efter att 5 % av ytan undersökts medan det 
på t ex Pärlängsberget (RAÄ 143), Överjärna 
socken, Södermanland krävdes 6 % innan den 
förmodade stabiliteten uppnåddes (Hallgren m fl 
1995:11). Stabiliteten är en antagen nivå som be-
stäms av det tillfälle där två på varandra följande 
simulerade spridningsbilder endast uppvisar min-
dre skillnader vid en manuell besiktning (Lekberg 
(red) manus:283). Därefter avbanas hela det fynd-
förande lagret och omgivande områden för att ge 
möjlighet att söka anläggningar och strukturer. 
Det kan dock nämnas att en mindre samman-
hängande yta också grävdes på Fågelbacken före 
avbaningen. Ytan togs upp för att närmare kunna 
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undersöka och förstå speciella kontexter som t ex 
hyddor eller hus (Apel m fl 1995:58ff). 

Inom E4-projektet har en modifierad version 
av denna metodik använts, bl.a. vid SAU:s un-
dersökningar av Bålmyra- och Postbodaboplat-
serna samt Skallmyran (Darmark & Sundström 
2005; Sundström & Darmark 2005; Guinard & 
Vogel 2006; Sundström m fl 2006). Skillnaden 
gentemot den ursprungliga fågelbackenmetodi-
ken kan främst sägas bestå i att man valt att helt 
övergå till 0,5x0,5 meter stora provrutor samt att 
större så kallade ”storrutor” tas upp i områden 
med högre fyndintensitet efter det att de initiala 
provrutesvepen avslutats och innan den avslu-
tande avbaningen äger rum. Dessa större sam-
manhängande ytor varierar från 1,5 till i något 
enstaka fall 30 m² i storlek. En annan skillnad är 
att de inledande provrutesvepen av allt att döma 
har formaliserats till att endast gälla 10, 5 och 
2,5 meter där dock avståndet mellan rutorna kan 
variera av ej specifierade anledningar. SAU har 
även introducerat en ny beräkningsmodell där en 
stabilitet i ett område ses som uppnådd då avvi-
kelsen mellan sammanhängande rutor är mindre 
än 10 % gällande keramikförekomst (Sundström 
m fl 2006:13f). Denna beräkningsmodell verkar 
dock sakna ett redovisat statistiskt underlag vil-
ket får tolkas som att värdet istället representerar 
ett erfarenhetsdrivet antagande. Försök att arbe-
ta med en så kallad ”riktad sampling” mot speci-
fika fyndmaterial, aktiviteter och strandlinjer har 
även genomförts med varierande framgång på t 
ex Postboda 1 och 2 (Sundström m fl 2006:16, 
36, 39f, 40ff, 44f). Den riktade samplingen kan 
enklast beskrivas som en utvidgning kring vissa 
rutor i provrutesvepet för att öka chansen att t 
ex finna mer av vissa fyndmaterial som påträffats 
inom specifika områden.

Yttäckande rutgrävning vid sär skilda 
arkeologiska undersökningar
Med yttäckande rutgrävning menas här de större 
sammanhängande handgrävda ytor som tas upp 
vid särskilda arkeologiska undersökningar och de 
olika typer av undersökningsstrategier som meto-
diken innefattar. 

Bakgrund

Metoden kan sägas ha sitt ursprung i två olika 
traditioner. Å ena sidan är det de stora yttäck-
ande avbaningsundersökningar i åkermark som 
utfördes huvudsakligen av UV och vissa läns-
museiinstitutioner under främst 1980-talet och 
framåt. Dessa undersökningar blottlade omfat-
tande huslämningar och för första gången gavs 
en verkligt genomgripande horisontell inblick i 
rumsliga strukturer (se t ex Björhem & Sävestad 
1989, 1993). På dessa undersökningar stod oftast 
anläggningar och konstruktioner i centrum med-
an de fyndförande lagren bedömdes som mindre 
intressanta. Å andra sidan finner vi tidiga försök 
under 1960 och 1970-tal att undersöka fyndför-
delningar genom mindre eller större handgrävda 
ytor samt maskingrävda schakt (se t ex Baudou 
1966, Biörnstad & Baudou 1966; Löfstrand 1974). 
Vid vissa av dessa undersökningar som genomför-
des i flera olika institutioners regi, togs ibland ytor 
om hundratals kvadratmeter upp för hand genom 
att ytorna torvades av och sedan skiktvis skala-
des av i förbestämda stick (Löfstrand 1974:38ff). 
Däremot ägnades företeelser som anläggningar 
sällan något större intresse, utan i centrum för 
undersökningarna stod istället de stratigrafiska 
sambanden mellan de fyndförande lagren. Under 
1980- och 1990-talen förenades de två synsätten 
i flera institutioners arkeologiska grävande verk-
samhet. Den tydligaste och mest omfattande av 
dessa återfinner vi i ett flertal undersökningar 
av stenåldersboplatser utförda av Länsmuseet i 
Gävleborg under 1990-tal. På dessa platser hand-
grävdes en yta om flera hundratals kvadratmeter 
skiktvis i kvadratmeterstora rutor efter det att 
ytan handavtorvats (se t ex Björck 1998; Björck & 
Björck 1999). Denna i det närmaste totalundersö-
kande metod gick ut på att koppla fyndinnehål-
let och dess spridningsmönster till anläggningar 
och strukturer som framkom vid handgrävningen. 
Metoden kan därmed sägas vara en kompromiss 
mellan de två tidigare beskrivna traditionernas ex-
trema fynd- respektive anläggningsfokusering. En 
tidig variant av metoden som är värd att nämna är 
också en undersökning utförd av Riksantikvarie-
ämbetet (UV) 1984 vid Leksand, Dalarna (Lars-
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son 1994; Hjärthner-Holdar manus). Skillnaden 
gentemot de undersökningar som genomfördes 
av Länsmuseet i Gävleborg är främst att en pro-
centuellt sett mindre del av det fyndförande lagret 
undersöktes i plan. En ytterligare variant (av flera) 
av den yttäckande metodiken finner vi t ex inom 
de särskilda arkeologiska undersökningar för Väg 
73, Ösmo socken, Södermanland som utfördes av 
AK under 2006 (Ahlbeck & Isaksson 2007). Här 
har på vissa platser, förutom de ovan beskrivna 
större yttäckande handgrävda ytorna, även an-
vänts handgrävda schakt för att söka information 
kring fyndens stratigrafiska förhållanden (Ahlbeck 
& Isaksson 2007:78f). Denna metod har fördelen 
att de fyndförande lagrens stratigrafi inför den yt-
täckande handgrävningen har kunnat bestämmas 
väl över en större yta. Samtidigt har dock schakten 
delvis försvårat sökandet efter strukturer genom 
att schaktets yta ej varit tillgänglig vid den övriga 
yttäckande handgrävningen. Ytterligare en annan 
variant av en yttäckande strategi är vissa stenål-
dersgrävningar som genomförts på exempelvis 
UV Mitt:s samt på UV GAL:s grävningar längs 
E4:n, där en kombination av avbaningsmetod, 
handrensning och handgrävning har använts (se 
t ex Kihlstedt & Lindgren 1999:39f; Holback m fl 
2004:12ff; Ytterberg 2006:27ff). Denna sistnämn-
da metodik lämpar sig väl för att användas på plat-
ser med lättare sediment såsom silt och lera och 
har även frekvent använts på just sådana platser.

Vid inledningen av E4-projektets stenåldersun-
dersökningar bestämde UV GAL att en variant av 
den ovan beskrivna yttäckande metodiken skulle 
användas på ett flertal neolitiska stenåldersbo-
platser som gått vidare till särskilda arkeologiska 
undersökningar (se t ex Lindberg 2006; Björck & 
Larsson 2007; Björck & Hjärthner-Holdar (red) 
manus). Skillnaden gentemot undersökningarna 
som bedrevs av Gävleborgs länsmuseum på 1990-
talet, bestod främst i att maskinavtorvning och 
handavtorvning nu användes parallellt beroende 
på kulturlagrets stratigrafi, misstänkta ytligt lig-
gande strukturer samt markförhållanden. Utöver 
detta drogs även schakt upp i boplatsens periferi 
för att utröna platsens geologi och relation till en 
forntida strand samt att den undersökta ytan slut-
avbanades. På vissa av E4-undersökningarna samt 

ett flertal andra platser har även använts en stra-
tegi där större men likväl separata ytor tagits upp 
för hand (se t ex Björck m fl 2000 2001; Nilsson 
2006). Denna metod liknar både SAU:s version av 
fågelbackemetodiken med vissa riktade storrutor 
samt den helt yttäckande metod som använts av 
UV GAL på flera av E4-undersökningarna. 

Den korta beskrivningen av den yttäckande rut-
grävningens utveckling och olika varianter som 
gjorts ovan pekar mot att metodiken har sin prak-
tiska tillblivelse under 1990-talet, men att vissa av 
dess teoretiska och praktiska element kan spåras 
tillbaka flera tiotals år innan dess och precis som för 
samplingen har den rötter i t ex ”new archaeolo-
gy”. Metodens spridning och olika varianter tyder 
på att dess tillblivelse och användning egentligen 
inte går att knyta till någon specifik grupp utan 
mer är att betrakta som en generell lösning på hur 
fynd och strukturer skall kunna sammankopplas 
samtidigt som man erhåller en hög upplösning på 
undersökningens fyndmaterial.

Den yttäckande rutgrävningens  
genomförande
Den yttäckande rutgrävningen, på platser där ter-
rängen/undergrunden består av större sandiga 
partier och/eller mer eller mindre stenig mo-
ränmark, inleds med att det översta mark- eller 
torvlagret rensas bort för hand eller med maskin. 
Denna fas i undersökningen bygger på resultaten 
från en förundersökning där platsens fyndförande 
stratigrafi har undersökts med provgropar och/el-
ler schakt (se ovan). Vid maskinavtorvning kan 
ofta det översta torvlagret avlägsnas med en nog-
grannhet på 1 cm när. Denna avtorvning kräver 
dock både att erfarna grävmaskinister och arkeo-
loger samarbetar samt den inledande förundersök-
ningen kunnat besvara hur platsens fyndförande 
stratigrafi sett ut. Detta innebär att allt material 
ovanför kulturlagret har borttagits förutom 1–2 
cm material som avlägsnas i samband med hand-
grävningen av rutorna. För att säkerställa att fynd 
inte dras med, trots den försiktiga avtorvningen, 
har alla dumphögar från avtorvningen på exem-
pelvis Högmossen gåtts igenom okulärt i plan 
samt i flera fall även sållats igenom utan att några 
fynd påträffats (Björck & Hjärthner-Holdar (red) 
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manus). Fördelen med maskinavtorvning gente-
mot handavtorvning bedöms vara både tids- och 
kostnadsbesparingar samt sett till resonemanget 
ovan en fullt acceptabel noggrannhet i jämfö-
relse med handavtorvningen (se t ex Björck m fl 
2000:10). Handavtorvningen används dock på 
platser där de fyndförande lagren observeras re-
dan i underkant av markhorisonten samt där till 
exempel stark blockighet förhindrar användandet 
av maskin (Nilsson 2006). Då strukturer såsom 
försänkta och förhöjda hyddgolv är synliga redan 
innan avtorvningen kan handavtorvning riktas 
specifikt mot dessa ytor. Det andra steget i en un-
dersökning med yttäckande handgrävning utgörs 
av kvadratmeterstora rutor som grävs i stick om 5 
eller 10 cm. I de särskilda arkeologiska undersök-
ningar som utfördes av UV GAL inom E4-projek-
tet har ytorna grävts skiktvis över hela ytan och 
när anläggningar blivit synliga har grävandet av 
nästföljande stick fått invänta undersökningen av 
de framkomna anläggningarna. Därefter har res-
ten av det fyndförande lagret grävts skiktvis ned 
i botten. Oftast har anläggningarna blivit synliga 
strax före eller strax efter att hela det första sticket 
avlägsnats och troligen har detta vid vissa tillfäl-
len att göra med att anläggningarnas övre delar 
av olika anledningar har urlakats eller att det i 
kulturlagren finns en kronologisk skiktning av 
anläggningarna (se t ex Lindman 2004; Björck & 
Larsson 2007; Björck & Hjärthner-Holdar (red) 
manus). Efter det att det fyndförande lagret och 
alla anläggningar som är synliga däri undersökts, 
har ytan slutavbanats för att söka anläggningar på 
en lägre nivå. Dessa fåtal djupt liggande anlägg-
ningar kan i de flesta fall förklaras med samma 
fenomen som beskrivits ovan. Sammantaget an-
ses metoden ge en mycket god dokumentation av 
ett på platsen förekommande fyndmaterial, både i 
horisontell och vertikal led, och bedöms samtidigt 
kunna besvara frågor kring rumsliga mönster hos 
fyndmaterialet och de handgrävda, samt i en vä-
sentligt mindre utsträckning även de frambanade, 
anläggningarna och strukturerna.

En av de stenåldersboplatser som undersöktes 
av UV GAL under E4-projektet var Djurstugan. 
På denna plats utgjordes terrängen av en åker som 
odlats under en längre tid. Markbeskaffenheten 

bestod av lera som täcktes av ett tunt marklager. 
Det svårsållade finkorniga materialet och ett min-
dre odlingslager innebar en något annorlunda ar-
betsgång och metodisk inriktning än på de övriga 
undersökta platserna (Ytterberg 2006:27ff). Efter 
förundersökningens något modifierade systema-
tiska samplingssvep där odlingslagrets tjocklek 
kunde bestämmas, avtorvades exploateringsområ-
det skiktvis med grävmaskin hela vägen ned till 
det fyndförande kulturlagret och anläggningsnivå. 
Efter en förtätning av rutsvepet undersöktes de 
blottlagda anläggningarna och en större yta kring 
en huskontext handrensades. Rensningen genom-
fördes i tre svep och varje fynd mättes in på plats. 
I princip innebar den valda metoden att en god 
bild av fyndspridning och fyndsammansättning 
erhölls kring den prioriterade huskonstruktionen 
medan de mer perifera ytorna runtomkring erhöll 
en lägre upplösning.

Sammanfattning av de olika  
grävmetodikerna
De två generella metoder som beskrivits ovan och 
använts på undersökningarna längs E4:an i Upp-
land består av en samplingsmetod och en i huvud-
sak yttäckande rutgrävande metod. Metoderna 
har båda en lång bakgrundshistoria i 1960- och 
1970-talens exploaterings- och universitetsar-
keologi och båda metoderna genomgick kraftiga 
modifieringar under 1990-talets stora expansion 
inom exploateringsarkeologin. Idag har båda me-
toderna genomgått ytterligare en förändring inför, 
samt i och med, det omfattande E4-projektet och 
den stora mängd grävningar som utförts. 

Samplingsmetodens förfaringssätt och syfte 
inom de särskilda undersökningarnas ram i E4-
projektet har varit att genom en inledande prov-
gropssampling i flera steg, mindre och enstaka 
sammanhängande handgrävda ytor samt en avslu-
tande totalavbaning kunna ge ett representativt ur-
val av fyndmaterialet och samtidigt kunna besvara 
frågor kring rumsliga mönster hos fyndmaterial 
och senare frambanade anläggningar och struktu-
rer. Inom den yttäckande metoden i E4-projektet 
har ytorna handgrävts (och i ett fall rensats) ned 
skiktvis över hela ytan och när anläggningar blivit 
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synliga har dessa undersökts. Därefter har resten 
av det fyndförande lagret grävts skiktvis ned i bot-
ten och i en slutfas banats ned till undergrunden 
för att söka anläggningar under fyndförande nivå. 
Sammantaget anses metoden ge en mycket god 
dokumentation av ett på platsen förekommande 
fyndmaterial både i horisontell och vertikal led. 
Samtidigt bedöms metoden också kunna besvara 
frågor kring rumsliga mönster hos fyndmaterialet 
kopplat till de, genom i huvudsak handgrävning, 
påträffade anläggningarna och strukturerna.

Det empiriska underlaget 
för respektive metod

”Some archaeologists seem to have the impres-
sion that, if a sample has been selected ran-
domly, then it is guaranteed to be representa-
tive. Nothing could be farther from the truth” 

(Drennan 1996) 

Att ”sampla” data från arkeologiska undersök-
ningar har gjorts under lång tid, vissa fall med 
gott resultat, i många fall med ett mer påvert re-
sultat. I dagens arkeologiska verklighet där vi ofta 
styrs av tidsbrist eller brist på ekonomiska medel 
och länsstyrelsebeslut samt behov av att ibland 
undersöka en större yta, kan prioriteringar göras 
med samplingsmetoden. Förutsättningarna för 
att detta skall fungera på ett så tillfredsställande 
sätt som möjligt och för att vi skall kunna dra 
specifika slutsatser av materialet ifråga, är att 
man vet vad man samplar i, ett s.k. ”känt univer-
sum” eller ett universum med ett normalfördelat 
fyndmaterial. Detta är nödvändigt för att kunna 
få grepp om platsens specifika karaktär utifrån 
det ganska magra undersökningsresultat som en 
sampling ger upphov till. I de fall vi inte har kon-
troll på det universum vi samplar i eller materialet 
inte är normalfördelat kan vi endast räkna med 
att få svar på frågor av generell art. Här nedan 
kommer att redovisas några exempel på olika till-
lämpningar på samplingsmetoden. Denna jämfö-
relseplats och bas för använda data är Högmos-
sen, en stenåldersboplats med dateringar till sen 
tidigneolitikum undersökt av Riksantikvarieäm-

betet UV GAL under 2004 (Björck & Hjärthner-
Holdar (red) manus). På denna plats undersöktes 
ett cirka 1800 m2 stort sammanhängande område 
genom att ytan handgrävdes i kvadratmeterrutor 
med ett stickdjup av 0,1 meter. Utifrån denna 
plats finns en möjlighet att utvärdera hur väl 
olika samplingsstrategier speglar den egentliga 
fyndspridningen på denna plats. Olika fyndma-
terial framtagna i stick 1 kommer att användas, 
då detta stick grävdes i sin helhet (med detta 
menas att fynden avgränsades i alla riktningar). 
Anledningen till att flera olika typer av material, 
såsom keramik, bergart, kvarts och ben, används 
i jämförelsen är för att belysa både hur material 
med olika frekvens påverkas av samplingsstrate-
gin, men även vilken empirisk grund som skapas 
vid den särskilda undersökningen när en variant 
av denna undersökningsmetod appliceras.

Sampling av fynddensitet  
och variation.
Vid undersökningarna av den neolitiska lokalen 
Postboda 2 har man försökt att problematisera 
grävmetodiken genom att undersöka hur repre-
sentativ en undersökt ruta är i sitt ”närområde” 
(Sundström m fl 2006:13ff). Frågeställningen 
har varit om den grävda rutans resultat även 
avspeglar omgivningen, eller med andra ord; är 
fyndmaterialet normalfördelat? Författaren på-
står att metoden kan: 

”ses som ett led i att fly undan mer eller mindre 
konventionsbundna undersökningsingångar, 
där antal rutor, rutstorlek och rutornas place-
ring bestäms på förhand, baserat på erfarenhet 
och/eller rutin” 

(Sundström m fl 2006:16). 

För att undersöka om man kan besvara huruvida 
ett fyndmaterial är normalfördelat eller ej via det-
ta tillvägagångssätt, kommer vi här att utgå från 
Högmossenlokalen som beskrivits ovan. De vari-
abler som i nedanstående test används är keramik 
fördelat per grävenhet. I likhet med Postboda 2 
grävs de rutor som utgår från centrumrutan med-
sols och ett stabilitetsvärde på <10% används. I sin 
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analys av denna metod påpekas att man genom att 
använda 0,5 m x 0,5 m rutor:

”inte fångar in det specifika beteenden som skulle 
kunna snedvrida undersökningen, utan att de av-
speglar generella mänskliga handlingsmönster” 

(Sundström m fl 2006:16). 

Om kvadratmeterrutor används förändras alltså 
inte fyndbilden av detta. Metoden är med andra 
ord inte avhängig rutstorleken eller rutornas pla-
cering utan istället fyndmaterialets fördelning på 
boplatsen. Vid en applicering av denna metod på 
ett känt material men där vi väljer att använda 
olika utgångsrutor från centrumrutan fås resulta-
tet som ses i figur 1. Här kan stora avvikelser ses 
i hur stort antal rutor som behövs för att uppnå 
stabilitet och i den C/M-koefficient som används 
för att se skillnaden mellan centrumvärdet och det 
slutliga medelvärdet.

Resultaten ovan kan på ett tydligt sätt visas via 
de flödesscheman som ses nedan (fig. 2). Genom 
att enbart skifta vilken ruta man går vidare till från 
den ursprungliga centrumrutan fås de skillnader 
i resultat som beskrevs ovan. Vad som även kan 
noteras är att en mängd olika resultat kan uppnås 

gällande stabiliteten i fyndmaterialet, beroende på 
vilka rutor som används som andraruta och bero-
ende på om man väljer att gå med- eller motsols.

Denna analys vilar således på grundförutsätt-
ningen att man har ett relativt jämnt fördelat ma-
terial med små svängningar i fyndintensitet. De 
exempel vi har från Högmossen (se fig. 6) visar 
att vi inte har ett normalfördelat material utan att 
det återfinns i olika ansamlingar på den undersök-
ta ytan (jfr även; Lindberg 2006; Nilsson 2006; 
Björck & Larsson 2007; se även Larsson 2007 i 
denna volym). Problem uppstår när centrumru-
tan hamnar i gränszonen mellan ett fyndrikt och 
ett fyndfattigt område. Dessa svårigheter att tolka 
heterogena fyndanhopningar från ett samplat un-
derlag är något som påpekats tidigare och analy-
sen ovan visar detta på ett tydligt sätt (Broadbent 
1979:11f; Hallgren 1995; Björck 1997:30).

Beräkning av tillvaratagen keramik, 
exemplet Högmossen 
Vid undersökningen av boplatsen vid Postboda 
2 och Bålmyren gjordes ett försök att beräkna 
mängden keramik som fanns på platsen med 
utgångspunkt från det material som påträffats 

Figur 1: Här kan ses resultaten från analysen av hur representativ en ruta är i sitt närområde, baserat på material 
från Högmossenundersökningen. Notera skillnaderna i antalet rutor som krävdes för att uppnå en så kallad stabilitet 
och de skillnader som kan ses i C/M-kofficienten mellan de olika svepen.

Figure 1: The results from the investigation of the representativeness of a square in its area, based upon find mate-
rial from the investigation of Högmossen. Note the difference in number of squares needed to reach a so called stability 
and the differences visible in the C/M-coefficient.

Grävenhet Centrum-
värde

Medel-
värde (1)

Medel-
värde (2)

Antal 
rutor(1)

Antal 
rutor(2)

C/M(1) C/M(2)

1307 346 267 267 3 3 1,3 1,3

1317 148 170 160 4 3 0,9 0,9

1327 80 87 173 2 7 0,9 0,46

1425 4161 1117 1499 6 4 3,7 2,78

1453 26 25 894 2 6 1,05 0,03

1463 754 665 784 3 3 1,1 0,97

1595 84 48 68 6 4 1,8 1,25

1741 14 139 199 9 7 0,1 0,07

1761 11 30 39 6 4 0,3 0,28

2879 1 85 64 6 9 0,01 0,015

6717 0 74 84 6 9 0 0
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Grävenhet 1741 Grävenhet 2789

Grävenhet 6717

Figur 2: Flödesschema över tre analyserade rutkontex-
ter, pilarna visar de olika utgångspunkter som analysen 
har haft.

Figure 2: A system flow chart over three analyzed 
square contexts, the arrows show the different starting 
points for the analysis.

i de grävda rutorna (Sundström & Darmark 
2005:57ff; Sundström m fl 2006:18f). Som i ex-
emplet ovan vilar dessa beräkningar på en grund-
tanke att materialet har en homogen fördelning 
eller en normalfördelning. För att undersöka 

giltigheten i detta påstående gjordes en liknande 
analys på materialet från Högmossen då vi där 
kan jämföra utfallet med ett faktiskt utfall. I den-
na studie kontrollerades den beräknade mängden 
med den faktiska efter ett 10 meters och ett 5 me-
ters svep (fig. 3–4). Då resultaten här grundar sig 
på kvadratmeterrutor så motsvarar det de facto 
ett tätare svep än vid bruket av kvartsmeterrutor, 
vilket dock inte påverkar resonemangets giltig-
het.

I detta fall ger beräkningarna utifrån ett samplat 
provgropssystem med en täthet på 10 meter och 5 
meter, en grov överskattning av mängden keramik 
på platsen. Denna överskattning skulle, beroende 
på var samplet plockats upp, lika väl ha kunnat ut-
göra en underskattning eller t o m en rimlig över-
ensstämmelse med den egentliga fyndmängden. 
Det är med andra ord inte möjligt att med någon 
högre trovärdighet försöka räkna sig fram till den 
fyndmängd som egentligen funnits på platsen.

Rumsliga mönster, representativitet 
och unika företeelser
På ett liknande sätt som ovan är det svårt att vär-
dera hur väl det rumsliga mönster som framkom-
mer vid en sampling överensstämmer med det 
faktiska mönstret. Även vid ideala förutsättning-
ar för samplingen kan man endast resonera kring 
ytterst övergripande rumsliga strukturer, medan 
de till ytan relativt små fyndkoncentrationerna 
inte framträder (fig. 5–6). Denna förlust av in-
formation vid ett grovmaskigare nät har noterats 
vid tidigare undersökningar. Här kan till exempel 
nämnas Fågelbacken (RAÄ 73, Hubbo sn, Väst-
manland), där man utöver de svep med rutor som 
utfördes även grävde en större sammanhängande 
yta. Vad som kunde ses i denna sammanhängande 
yta var ett flertal skeenden där keramiken avsatts 
i mindre ansamlingar. Dessa ansamlingar som 
noterades vid den högre upplösningen försvann 
dock vid en lägre upplösning, som representerar 
de fyndsimuleringarna från de olika svepen av ru-
tor som grävdes på platsen (Apel m fl 1995:56). 
Att med sampling kunna identifiera och korrekt 
bestämma vad de rumsliga mönstren egentli-
gen avspeglar är i det närmaste ogenomförbart 

            
Grävenhet 1741 Grävenhet 2789            
Grävenhet 1741 Grävenhet 2789

Grävenhet 6717
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då, som figur 5 och 6 visar, fyndspridningen kan 
vara totalt annorlunda sett till så enkla företeelser 
som startpunkten på rutsvepet.

Samplingen kan ofta ge en grov bild gällande de 
(om sådana finns) rikligt förekommande fyndmate-
rialen, till exempel keramik på neolitiska boplatser 
i östra Mellansverige. Till exempel kan den övergri-
pande formella variationen på keramikmaterialet 
observeras via denna metod. Problem uppstår dock 
när undersökaren förvirrar sig bland begreppen och 
menar att kartan egentligen motsvarar verkligheten. 

”SAU är av den bestämda åsikten att det inte är 
vare sig ekonomiskt eller vetenskapligt försvar-
bart att plocka upp 250 kg keramik och 15–20 kg 
brända ben under en slutundersökning på Sofie-
dal 11. Erfarenheten visar att den formella varia-
tion, som kan förväntas i keramikmaterialet på 
en gropkeramisk lokal av denna typ, inte är större 
än att en analys av en tiondel av det totala ma-

terialet räcker för att förstå och beskriva denna 
variation… Givetvis är det så att man inte kan 
förvänta sig att hitta enskilda unika fynd när 
man väljer att undersöka platsens generella fynd-
spridning och detta ligger i sakens natur. Det kan 
dessutom hävdas att en total undersökning inte 
ens i teorin är möjlig att göra. Bara förekomsten 
av såll vid arkeologiska undersökningar belyser 
denna problematik. Det är således viktigt att vara 
medveten om att all information inte är möjlig 
att samla in utan det är nödvändigt att fokusera 
på vissa aspekter som utreds närmare och alltså 
arbetar med urval. Man kan inte nog understry-
ka vikten av en medvetenhet kring denna fråga.
I förundersökningsrapporten hävdas att det främ-
sta skälet till att handgräva större områden är att 
det skapar en kontextuell förståelse som gör det 
möjligt att förstå lokalens rumsliga struktur. Inte 
heller här är vi helt eniga med rapportförfattaren. 

Figur 3: Som kan noteras finns det kraftiga avvikelser mellan den beräknade mängden keramik och den som fak-
tiskt påträffades. Uträkningarna grundar sig på ett rutsvep var 10 meter.

Figure 3: Note the clear difference between the calculated amount of ceramics and the amount actually recovered. 
The calculations are based on a square being placed every 10 metres. 

Figur 4: Som kan noteras så finns det kraftiga avvikelser mellan den beräknade mängden keramik och den som 
faktiskt påträffades. Uträkningarna grundar sig på ett rutsvep var 5 meter. Då isaritmlinjerna blir tätare än rutnätet 
uppges här ett intervall för den faktiska mängden keramik.

Figure 4: Note the clear difference between the calculated amount of ceramics and the one actually recovered. The 
calculations are based on a square being placed every 5 metres. When several lines of the isarithm occupy an area 
smaller than the square grids, the amount of ceramics are instead expressed as an interval.

Konturlinje gr per 0,25 m2 gr per m2 Täckande yta Fakt. yta Sim.  
keramikvikt

Fakt.  
keramikvikt

6 50 200 89 50 10000 5012

7 60 240 40 27 6480 2261

8 70 280 13 11 3080 2225

Konturlinje gr per 0,25 m2 gr per m2 Täckande yta Fakt. yta Sim.  
keramikvikt

Fakt.  
keramikvikt

6 50 200 770 87 17400 5544-13000

7 60 240 719 51 12240 3200-10300

8 70 280 670 49 13720 4000-12900
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Snarare förhåller det sig så att en urvalsstrategi, t 
ex i form av en provrutsundersökning, utgör ett 
utmärkt steg i förståelsen av den rumsliga struk-
turen av en boplats. Detta på grund av att vi an-
ser att det just är de generella mönstren som är 
möjliga att utgå från vid tolkningsarbetet. Det är 
svårt att hitta analogier till unika företeelser.” 

(Apel 2005:5f) 

Vad som helt förbises i citatet ovan är också förlus-
ten av ett starkt kontextuellt sammanhang. Fynd-
materialet lyfts i det ovanstående citatet ur sin di-
rekta omgivande kontext och behandlas som om 
generella mönster räcker för att definierar platsen 
och de människor som en gång bebodde den. 

Om man istället för att undersöka ett massma-
terial istället undersöker utfallet av mer ”unika” 
fyndmaterial vid Högmossen framkommer en av 
de största svagheterna hos samplingsmetodiken. På 
figurerna nedan (fig. 7a-c) finns rutorna som un-
dersöktes vid förundersökningen av Högmossen 
samt simulerade rutor med 5 meters avstånd. Detta 
är ett försök att visa vad som händer med ett unikt 
fyndmaterial då sampling utnyttjas vid slutunder-
sökning av ett ”okänt universum”. Fyndmaterialet 
består av samtliga yxor och figuriner samt kvarts 
använd som sågar och all påträffad flinta (observe-
ra att rutorna är 1 x 1 m och inte 0,5 x 0,5 m stora). 
Med utgångspunkt i dessa rutsvep är det tydligt att 
fynd som inte betraktas som massmaterial inte hel-
ler kan fångas eller ens kvantifieras vid sampling.     

Att de unika fynden faller bort vid sampling är 
naturligtvis inte ett okänt fenomen, och när den-
na undersökningsmetodik tillämpas kan det istäl-
let kallas ett medvetet val. Denna medvetna ”ur-
valsprocess” grundar sig i ett vetenskapligt synsätt 
där man främst söker generella mönster.

Som en motvikt till den ovanstående synen på 
vad som är väsentligt i materialet vid en undersök-
ning, kan två exempel anföras. 

1. Ett teoretiskt/praktiskt exempel är sprid-
ningen av älgstavar och djurhuvudartefakter 
(i högsta grad unika fynd), där användandet 
av denna typ av ikonografi skiljer sig rums-
ligt mot bruket av megalitgravar. Detta med-

för i sin tur att man kan diskutera den kos-
mologi och ideologi som var rådande i östra 
Mellansveriges skärgård under neolitikum 
(Björck 2003:36ff). 

2. Ett praktiskt exempel på prioriteringar och det 
unika, finns i undersökningsplanen för den 
mellan- och senneolitiska stenåldersboplatsen 
Bjästamon, där man delar in anläggningsty-
perna som man påträffat i elva grundkatego-
rier och därefter utvärderar deras potential för 
att kunna fördela resurser därefter (Lindholm 
2001:12-23). Här ser man en stor potential i 
vad man kallar atypiska/unika anläggningar 
vilket speglas i följande citat:

”Vid förundersökningen påträffades en anlägg-
ning som kan beskrivas som tydligt avvikande. 
Dess unika karaktär motiverar undersökning 
med hög ambitionsnivå. Här åsyftas en skärv-
stenskoncentration där skärvstenarna, till 
skillnad från i övriga anläggningar, låg i ett 
markant färgat lager. Här bör ytterligare rutor 
sållas och en eller flera profiler dokumenteras. 
Om inga fynd framkommer bör resterande delen 
av anläggningen sållas/maskinsållas. Kolprov 
och makroprov bör insamlas för att om möjligt 
bestämma anläggningens funktion och kronolo-
giska placering.” 

(Lindholm 2001:19) 

Sammanfattande resonemang
Den rena samplingsmetodiken och den yttäckande 
metodiken får betraktas som i hög grad aparta och 
kan beskrivas som placerade i två helt separata de-
lar av det metodiska spektret. Valet att använda 
antingen den ena eller den andra av dessa meto-
diker vid den särskilda undersökningen (idag), får 
därmed ses som i hög grad vara beroende av synen 
på den arkeologiska lämningen och inte minst på 
vad för typ av data som vi tror denna kan generera 
för den senare vetenskapliga analysen. Något hård-
draget kan man säga att vi med detta menar att det 
i grunden egentligen inte är metodiken som styr 
vad man får ut av en undersökning, utan att det is-
tället är det vetenskapliga synsättet på källmateria-
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Figur 5: Beroende på vilken koordinat ruta som används som utgångspunkt för samplingen skapas två skilda sprid-
ningar i keramikmaterialet (Metod Kriging/10/1/20/g).

Figure 5: Depending on which coordinates squares are being used for the sampling, two separate distribution pat-
terns are formed for the ceramics (Method used Kriging/10/1/20/g).
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let och åsikten om vad som är möjligt att urskilja 
inom det som väljer metodiken, vilken sedan i sin 
tur genererar det arkeologiska resultatet. 

En intressant iakttagelse är att ”Fågelbacken-
metodiken” till att börja med utvecklades för att 
man såg en brist i att inte kunna relatera fynden 
till de underliggande anläggningskomplexen. Pa-
radoxalt nog får man utifrån denna ursprungliga 
syn se den yttäckande metoden som den ultimata 
lösningen på problemet ur ett vetenskapligt per-
spektiv. Vid 1990-talets första halva sågs dock inte 
detta som genomförbart av tids- och pengaskäl. 
Användandet av maskinavbaning av det samplade 
kulturlagret för att ta upp ytor motiverades med 
att det annars varit ogörligt (Apel m fl 1995:52ff; 
Hallgren 1995:36). Senare undersökningar (se t ex 
Björck 1998; Björck & Björck 1999) har visat att 
relativt stora ytor med fyndrika lager kan under-
sökas intensivt till en rimlig kostnad, något som 
även utförts vid undersökningar efter nya E4:an. 
Här kan till exempel Högmossen nämnas där en 
sammanhängande yta på cirka 1800 m2 grävdes i 
1 m2 rutor med stick om 0,1 meter, där samman-
taget 2227 grävenheter handgrävdes och cirka 390 
anläggningar undersöktes. Lokalen visade sig vara 
ytterst fyndrik då bland annat cirka 300 kg kera-
mik och 15 kg ben framkom. Denna utgrävning 
pågick under cirka 2,5 månad och utfördes av en 
personalstyrka på 13 personer varav 10 sysslade 
med den grävande verksamheten (två skötte den 
löpande registreringen och en skötte underhåll).

Metodik kontra den veten
skapliga fråge ställningen
Syftet med denna genomgång har varit att skapa 
en grund för en diskussion kring vilka vetenskap-
liga frågeställningar de olika undersökningsmeto-
derna lämpar sig för på ett övergripande plan. Här 
är knäckfrågan tämligen basal men ändock svår-
besvarad: Hur mycket information behövs för att 
besvara de idag relevanta frågorna (och förhopp-
ningsvis morgondagens).

Vid användandet av sampling vid en särskild arke-
ologisk undersökning täcks stora ytor in till en rela-
tivt låg kostnad men detta sker till priset av intensi-

Figur 6: En isaritmspridning baserad på hela kera-
mikmaterialet (Metod Kriging/10/1/20/g).

Figure 6: An isarithm spread based on the whole ce-
ramic find material (Method used Kriging/10/1/20/g).
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tet. Undersökningen kan endast besvara frågor kring 
enklare generella mönster som till exempel fornläm-
ningens utbredning, datering och bevarandegrad 
samt i grova drag uppskatta fyndmängd, fyndsprid-
ning och eventuella anläggningars omfattning och 
karaktär. Däremot som visats ovan går det svårligen 
att besvara frågor kring till ytan småskaliga skeen-
den och den interna organisationen. Vid denna typ 
av undersökning försvinner det unika, sällsynta och 
de små oregelbundenheterna, därmed likformas och 
slätas vår bild av den dåtida människan ut, vi ska-
par en normalfördelad människa. Detta leder till att 
vi argumenterar för att denna metod främst lämpar 
sig för förundersökningar och som en mindre del av 
den särskilda undersökningen där man istället bör 
fokusera på kontextuella frågeställningar. Således 
bör man sträva efter en mångfald av empirisk fakta 
kring ett sammanhang via både den arkeologiska un-
dersökningen och analyser av skiftande slag. Dessa 
kontexter kan sökas på en mängd olika sätt beroen-
de på fornlämningens typ, intensitet, marktyp o s v. 
Vi vill poängtera att vi inte förespråkar ett enhetligt 
bruk av den så kallade yttäckande rutgrävningen, då 
detta långt ifrån alltid är den mest optimala meto-
den, men vi anser att man bör sträva efter att skapa 
ett underlag för att kunna diskutera människans och 
samhällets plats i materialet.

 

Syntes
Denna studie har visat på två grundläggande kon-
cept som författarna anser är av största vikt för 
att nå en djupare inblick i människornas liv un-
der stenåldern. Till att börja med finns behovet 
av att kunna relatera fynd och analysresultat till 
ett sammanhang som ger dessa en mening utöver 
de rent tekniska. Därutöver finns också behovet 
att söka det ”unika” i materialet, för att förhopp-
ningsvis kunna nå en större förståelse för de olika 
sociala strukturer materialet avspeglar samt i vissa 
fall kunna kontrastera det ”unika” fyndmateria-
let gentemot det ”vardagliga” massmaterialet. De 

”unika” fynden och anläggningarna är också en av 
få vägar vi har att nå en större förståelse för ex-
empelvis de rituella aspekterna av vår forntid och 
bör som vi ser det kunna ha större anspråk på tid 
och resurser vid utgrävningar än det har vid en an-

vändning av en samplingsmetodik. Vi anser inte 
heller att en god kontextuell förståelse kan nås ge-
nom att fyndmaterialet samplas. Man måste och 
bör naturligtvis i många fall rikta undersökningen, 
men detta kan likväl göras genom att fokusera på 
enskilda kontexter för att på så vis skapa ett me-
ningsfullt sammanhang (se till exempel Nilsson 
2006). Den viktigaste informationen är inte att en 
typ av fyndmaterial förekommer på en lokal utan 
istället hur det förekommer. På vilket vis är till ex-
empel keramiken deponerad invid en hydda, före-
kommer den enbart på en koncentrerad yta, hur är 
keramikkoncentrationen avgränsad o s v? (se till 
exempel Larsson i denna volym). Detta ser vi som 
mer informativt gällande hur man strukturerade 
sin vardag än enbart närvaron/frånvaron av ett 
fyndmaterial på en specifik lokal.

Med denna målsättning för ögonen argumenterar 
vi här för att undersökningsmetodiken som bru-
kas, måste sträva mot att skapa ett underlag för att 
kunna uppfylla denna. Detta mål kan, som vi ser det, 
svårligen uppfyllas på lokaler av den typ som disku-
terats ovan, med en metodik som grundar sig på att 
sampla den fyndförande ytan i plan. Broadbent sam-
manfattar denna problematik på ett förträffligt sätt:

“The ultimate problem is that most archaeolo-
gical material, no matter how mathematically 
selected, cannot be treated as random because of 
the uneven preservation of find materials and 
the erratic ways they are discovered, not forget-
ting that human behavior itself is highly struc-
tured. The point is that we are dealing with cul-
tural remains which can be delimited in time 
and space, but we cannot devise a truly random 
sampling strategy because the whole behavioral 
and material complex is no longer accessible; we 
cannot define its parameters. At best we can de-
fine a “target population” or case study which 
can be interpreted as meaningful or typical of 
its kind but we cannot view it as being a ran-
dom sample of a larger universe (Doran and 
Hodson 1974:94-99). Randomness is defined 
as being a state whereby all elements have an 
equal chance of being selected. It has statistical 
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Figur 7a: Träffbilden vid sampling med två rutsvep bestående av förundersökningen samt ett simeulerat rutsvep 
med fem meters intervall. Rutorna är 1 kvadrameter stora. Notera i hur liten omfattning de mer sällsynta fynden träf-
fas av rutsvepen.

Figure 7a: An attempt to correlate the existence of “unique” finds with the sample squares from the original PRE-
investigation and a simulated sweep of squares placed at a distance of 5 meters from each other. The squares are 1x1 
meter in size. Note how the squares rarely actually contain any of the “unique” finds. 

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#
#

#

#

"

"

"

"

"

"

"

"

^

^

^^

^

^

^

^

!
!

!

!

!

!

!

!
!

! Flinta
^ Såg
" Figuriner
# Yxor

Rutor grävda vid FU
Simulerad rutspridning m 5 m intervall

0 10 20
Meter



459arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#
#

#

#

"

"

"

"

"

"

"

"

^

^

^^

^

^

^

^

!
!

!

!

!

!

!

!
!

! Flinta
^ Såg
" Figuriner
# Yxor

Rutor grävda vid FU
Simulerad rutspridning m 5 m intervall

0 10 20
Meter

Figur 7b: Träffbilden då det simulerade fem meters svepet flyttas 1 meter åt väster. Detta kan jämföras med att ha 
valt en ny utgångspunkt för samplingen.

Figure 7b: The situation when the simulated sweep are moved 1 meter to the west. This is comparable to have 
chosen a new starting point for the sampling.. 



460 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#
#

#

#

"

"

"

"

"

"

"

"

^

^

^^

^

^

^

^

!
!

!

!

!

!

!

!
!

! Flinta
^ Såg
" Figuriner
# Yxor

Rutor grävda vid FU
Simulerad rutspridning m 5 m intervall

0 10 20
Meter

Figur 7c: Träffbilden då det simulerad 5-meterssvepet flyttas 1 meter åt söder.

Figure 7c: The situation when the simulated sweep is moved 1 meter to the south. 



significance when samples are chosen using the 
laws of probability. This has been equated with 
maximizing the reliability of an archaeological 
sample, and this would be true if a total range of 
materials was accessible. An archaeological site 
or collection can hardly ever fulfill these require-
ments. Realistically, to get the maximum out of 
an archaeological context we must evaluate each 
find situation and choose, using a hypothesis of 
how people could have behaved there, and what 
happened since, what kind of digging is appro-
priate and where we believe the most relative 
information to our study can be found. Evenly 
spaced or random test-pitting can help to make 
these decisions but are often inadequate as ends 
in themselves...” 

(Broadbent 1979:11f).

Olika typer av sampling både vid utgrävningar 
och efterföljande bearbetning av materialet kom-
mer troligen alltid att vara nödvändigt. Men detta 
måste ske utifrån en förståelse, dels av vilket ”uni-
versum” detta sker i och dels på vilket sätt detta 
begränsar de möjliga frågeställningarna. Det är 
dessa faktorer som leder till nödvändigheten av 
att vid undersökningen söka en kontext som ger 
möjlighet att tolka grävresultaten i en kulturellt 
meningsbärande miljö. Vad vi hoppas ha visat ge-
nom ovanstående genomgång är att man har störst 
möjlighet att uppnå detta vid en hög upplösning, 
kopplat till en rumslig förståelse (från det lilla till 
det stora, från det specifika till det generella) vid 
utgrävningen. Därigenom har vi möjlighet att nå 
en ny kunskap om vårt förflutna och den kultu-
rella människan, som är relevant för forskningen 
och meningsfull för vår samtid. 
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his article accounts for the principal meth-
ods used for Stone Age sites during the E4-
project. These methods can be described 

succinctly as sampling and uncovering versus sur-
face covering grid system excavation. Both these 
methods were used during the E4-project, and 
one reason for this closer study is that they rep-
resent different ways of achieving/answering vari-
ous scientific questions about context and detail 
levels. Through a number of different case stud-
ies, plus general descriptions of the two methods, 
it has been possible to illuminate several different 
aspects of them. The development and use of the 
two methods has a long history going back to the 
rescue and academic archaeology of the 1960s and 
1970s. Both methods were vastly modified during 
the great 1990s expansion within the field of rescue 
archaeology. Today, both methods are undergoing 
further change as a result of the E4-project and the 
large number of excavations this project generated.

Users have appraised the sample method, chief-
ly known as “the Fågelbacken methodology”, as a 
method that, through an initial test pit excavation 
of the find layer, followed by the total machine 
removal of this layer, make it possible to retrieve 
a representational selection of the find material. 
Also, they say, it is possible to answer some ques-
tions about spatial patterns of find material and 
underlying features and structures. Several vari-
ants of this method have been developed. In con-
trast, the surface covering grid system method in-
volves complete manual excavation, layer by layer, 
of all surfaces, while simultaneously investigating 
those features found. In a final phase, all surfaces 
are machine excavated down to the natural layer to 
locate features below the find layer. The method 
is thought to provide good documentation, both 
horizontally and vertically, of a find material oc-
curring on a site. At the same time, the method is 
seen to be able to answer questions about spatial 

patterns of the find material, linked to the fea-
tures and structures that have been located chiefly 
through manual excavation. Some variants of the 
grid system method exist as well.

In order to evaluate the empirical source mate-
rial generated, several case studies involving sam-
pling procedures have been applied to a known 
find material from Högmossen, an Early Neo-
lithic settlement in Northern Uppland excavated 
by the Geoarchaeological Laboratory at the Ar-
chaeological Excavations Department of the Na-
tional Heritage Board (UV GAL) in 2004. These 
studies involved topics such as representativity, 
normal distribution, assessment of find volumes, 
spatial patterns, find variation and to what extent 
“unique” finds where unearthed when sampling. 
The investigation implied that sampling methods 
used at a full scale excavation can give seriously 
erroneous results. Sampling, however, has the ad-
vantage of being able to cover vast areas, but at the 
expense of intensity and resolution. Sampling can 
only answer questions about uncomplicated gen-
eral patterns, such as distribution, dating, degree of 
preservation, as well as provide an appraisal of find 
volumes, find distribution, and the size and nature 
of possible features. No small scale occurrences 
or internal organisation on the settlement can be 
investigated. Furthermore, using this method the 
unique and rare find materials of the settlements, 
which could provide important insight to human 
culture, are largely lost.

In conclusion, we argue that the sampling meth-
od is best suited for site evaluations, and should 
only be used sparingly in the course of a full scale 
excavation. We believe that adequate contextual 
understanding, needed to answer questions from 
a spatial perspective, can not be achieved by sam-
pling the find material. Rather than sampling, 
where only vague contextual connections can be 
discerned, excavators should strive for a diversity 

Summary

Archaeological methodology – an overview



of empirical facts about a particular context, via 
both the archaeological investigation and vari-
ous analyses. These contexts can be sought for in 
several different ways, depending on the type of 
monument, intensity, topography etc. However, 
it must be pointed out that this article does not 
call for the unanimous implementation of surface 
covering grid systems. Rather, we should strive to 
generate as much high quality and extensive source 
material as possible, using the specific conditions 
of the individual site as our starting point. This 
will enable us to discuss Man’s and Society’s place 
in the material. 



464 arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

    Referenser

A
• Ahlbeck, M. & Isaksson, M. 2007. Riksväg 73 – Slutunder-

sökningar RAÄ 661, 663, 664, 665, 666, Ösmo sn, Söder-
manland Rapporter från Arkeologikonsult 2007:2037. Ar-
keologikonsult. Upplands Väsby.

• Andersson, S., Wigforss, J. & Nancke-Krogh, S. (red). 1988. 
Fångstfolk för 8000 år sedan – om en grupp stenåldersbo-
platser i Göteborg. I: S. Andersson, J. Wigforss. & S. Nan-
cke-Krogh (red). Arkeologi i Västsverige 3. Göteborgs Ar-
keologiska Museum. Göteborg.

• Apel, J., Bäckström, Y., Hallgren F., Knutsson K., Lekberg 
P., Olsson E., Steineke M., Sundström L. 1995. Fågelbacken 
och trattbägarsamhället. Samhällsorganisation och rituella 
samlingsplatser vid övergången till en bofast tillvaro i östra 
Mellansverige. Tor vol.27:1. Uppsala.

• Artursson, M. (red). 1996. Bollbacken – en sen gropkera-
misk boplats och ett gravfält från äldre järnålder. RAÄ 258, 
Tortuna socken, Västmanland. Tryckta rapporter från Arke-
ologikonsult AB 16. Arkeologikonsult AB. Upplands-Väsby.

B
• Baudou, E. 1966. Korrelationsberäkningar och lagerföljd på 

en gropkeramisk boplats vid Stora Vika. Fornvännen 1966:3. 
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
Stockholm. 129-139.

• Biörnstad, M. & Baudou, E. 1966. Riksantikvarieämbetets 
norrlandsundersökningar 1-2. Fornvännen 1966:2. Kungliga 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm. 
65-89.

• Björck, M. & Björck, N. 1999. Vedmora. En gropkeramisk 
boplats. Arkeologisk undersökning, RAÄ 145, Enånger sock-
en, Hälsingland. Rapport – Länsmuseet Gävleborg 1999:02. 
Länsmuseet Gävleborg. Gävle.

• Björck, M., Björck, N., Martinelle, K. 2000. Vittersjö - En 
mesolitisk boplats. Länsmuseet Gävleborg Rapport 1999:09. 
Länsmuseet Gävleborg. Gävle.

• Björck, M., Björck, N. & Vogel, P. 2001. Gårdsjösundet. En 
av de äldsta bosättningarna i Norrland. Arkeologisk slutun-
dersökning, RAÄ 170, Skog socken, Hälsingland.  Rap-
port - Länsmuseet Gävleborg 2001:03. Länsmuseet Gävle-
borg. Gävle.

• Björck, N. 1997. New perspectives on the Pitted Ware Cul-
ture in Northern Sweden. Current Swedish Archaeology. 
Vol.5. 1997. Stockholm.

• Björck, N. 1998. Fräkenrönningen – en ”by” för 5000 år se-
dan. Rapport - Länsmuseet Gävleborg 1998:14. Länsmuseet 
Gävleborg. Gävle.

• Björck, N. 2003. The Neolithic Coastal Settlements - Cosmo-
logy and Ideology in a Baltic Sea Perspective. I: C.Samuelsson 
& N. Ytterberg. Uniting Sea. Opia 33.Uppsala. 20-42.

• Björck, N. 2004. Högmossen – En neolitisk kustboplats, ar-
keologisk förundersökning Väg E4, Uppland, Tierps socken, 
Mehede 282, RAÄ 85. Rapport 2004:1. 2004:1. UV GAL. 
Stockholm.

• Björck, N. & Hjärthner-Holdar, E. (red). manus. Högmos-
sen. Arkeologi E4 Uppland – studier, Vol. 6. Uppsala.

• Björck, N. & Larsson, F. 2007. Snåret - Aspekter på sten-, 
brons- och järnålder i Vendel. Väg E4, sträckan Uppsala-
Mehedeby, Uppland, Vendels socken, Fallsboda 1:2, Karby 
29:5, RAÄ 291. Rapport 2005:14. Riksantikvarieämbetet, 
Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV GAL. 
Stockholm.

• Björck, N., Larsson, F., Lindberg, K-F. & Ytterberg, N. 2005. 
Stenålder i Uppland – 5000 år av skärgårdsliv. Uppland 2005 
– årsbok för medlemmarna i Uppland fornminnesförening 
och hembygdsförbund. Upplandsmuseet. Uppsala. 11-26.

• Björhem, N. & Sävestad, U. 1989. Fosie IV. Malmöfynd 5. 
Malmö Museer. Malmö.

• Björhem, N. & Sävestad, U. 1993. Fosie IV. Malmöfynd 6. 
Malmö Museer. Malmö.

• Broadbent, N. 1979. Coastal resources and settlement stabi-
lity - a critical study of a Mesolithic site complex in northern 
Sweden. Archaeological studies 3. Arkeologiska Institutio-
nen, Uppsala universitet. Uppsala.

D
• Darmark, K. & Sundström, L. 2005. Postboda 3. En senme-

solitisk lägerplats i Uppland. SAU Skrifter 9. Societas Ar-
chaeologica Upsaliensis. Uppsala.

• Drennan, R, D. 1996. Statistics for archaeologists a common 
sense approach.Interdisciplinary contributions to archaeolo-
gy. Plenum. New York.

E
• Ersgård, L. 2006. Det uppdragsarkeologiska alternativet. 

I: L. Ersgård (red). Det förflutna är att räkna med. En ve-
tenskaplig programskrift från UV. Riksantikvarieämbetet. 
Stockholm. 10-25.

F
• Florin, S. 1958. Vråkulturen. Stenåldersboplatserna vid Mo-

getorp, Östra Vrå och Brokvarn. Kungliga Vitterhets Akade-
mins Handlingar. Stockholm

• 1969-1983. Fyndrapporter. Fynd. Göteborgs Arkeologiska 
Museum (GAM). Göteborg.

G
• Guinard, M. & Vogel, P. 2006. Skallmyran – en senmesoli-

tisk skärgårdslokal i Uppland. SAU Skrifter 14. Societas Ar-
chaeologica Upsaliensis. Uppsala.

H
• Hallgren, F., Bergström, Å. & Larsson, Å. 1995. Pärlängsber-

get. En kustboplats från övergången mellan senmesolitikum 
och tidigneolitikum. Tryckta rapporter från Arkeologikon-
sult AB 13. Arkeologikonsult AB. Upplands-Väsby.



465arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

• Holback, T., Lindholm, P. & Runesson, H. 2004. Bjästamon 
– Ett kustbundet boplatskomplex från slutet av neolitikum 
DAFF 2004:1.Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för ar-
keologiska undersökningar UV Mitt. Stockholm.

• Hjärthner-Holdar, E. manus. Leksandsboplatsen. Riksantik-
varieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar.

K
• Kihlstedt, B. & Lindgren, C. 1999. Att vara beredd på det 

oväntade – reflektioner utifrån några tidigneolitiska fynd-
platser. I: K, Andersson., A, Lagerlöf. & A, Åkerlund (red). 
Forskaren i fält: en vänbok till Kristina Lamm. Skrifter 27. 
Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 35-41.

• Knutsson, H. & Åkvist, H. 2005. Anläggningar på stenålders-
boplatser – en forskningshistorik. Bålmyren. En familjebase-
rad tidigneolitisk kustboplats i Uppland. I:L, Sundström. & 
K, Darmark (red). SAU Skrifter 7. Societas Archaeologica 
Upsaliensis. Uppsala.

L
• Larsson, M. 1994. Stenåldersjägare vid Siljan: en Atlantisk 

boplats vid Leksand. Fornvännen 1994. Kungliga Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm. 237-250.

• Lekberg, P. 2002. Det dialektiska förhållningssättet på Få-
gelbacken. En reflektion över reflexiv arkeologi före Den 
Reflexiva Arkeologin. I: Å, Berggren. & M, Burström (red). 
Reflexiv fältarkeologi? – Återsken av ett seminarium. Riks-
antikvarieämbetet & Malmö Kulturmiljö, Stockholm/Mal-
mö. 129-137.

• Lekberg, P. (red). manus. Fågelbacken, ett fornlämninskom-
plex i östra Västmanland. Del I. Lämningar från tidigneo-
litikum, mellanneolitikum och järnålder undersökta 1993. 
Raä 73, 147 och 158. För- och slutundersökningsrapporter 
från Arkeologikonsult AB. Arkeologikonsult AB, Upplands 
Väsby. Otryckt rapport.

• Lindberg, K-F. 2006. Glädjen - Rast och jaktplatser från ti-
digneolitikum till bronsålder. Väg E4, sträckan Uppsala-Me-
hedeby, Uppland, Tierps socken, Tierps Allmänning S:1, RAÄ 
86. Rapport 2006:3. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för 
arkeologiska undersökningar UV GAL. Stockholm.

• Lindholm, P. 2001. Undersökningsplan Bjästamon. Raä 307. 
318, 321.

• Lindman, G. 2004. Om urlakning och andra jordmånsproces-
sers betydelse för de arkeologiska resultaten. Aktuella metod-
frågor. I: M. Lönn (red). Skrifter 58. Riksantikvarieämbetet, 
Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Stockholm. 

• Lucas, G. 2001. Critical Approaches to Fieldwork. Contem-
porary and Historical Archaeological Practice. Routledge. 
London & New York.

• Löfstrand, L. 1974. Yngre stenålderns kustboplatser. Under-
sökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kultu-
rens kronologi och ekologi. AUN 1. Arkeologiska institutio-
nen, Uppsala universitet. Uppsala.

N
• Nilsson, M-L. 2006. Brännpussen – en mellanneolitisk 

kustboplats. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby, Uppland, 
Tensta socken, Tensta-Forsa 1:4, RAÄ 436. Rapport 2004:2. 
Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska un-
dersökningar UV GAL. Stockholm.

• Orton, C. 2000. Sampling in Archaeology. Cambridge Manu-
als in Archaeology. Cambridge. University Press. Cambridge.

S
• Sjögren, K-G. 1991. Om västsvensk mesolitisk kronologi. 

I: H. Browall, P. Persson & C-A Sjögren (red). Västsvenska 
stenåldersstudier. Gotarc serie C. Arkeologiska skrifter nr 8. 
Göteborg.

• Sundström, L. & Darmark, K. (red). 2005. Bålmyren. En 
familjebaserad tidigneolitisk kustboplats i Uppland. SAU 
Skrifter 7. Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala.

• Sundström, L. & Darmark, K. & Stenbäck, N. (red). 2006. 
Postboda 2 & 1. Säsongsboplatser med gropkeramik från 
övergången tidigneolitikum-mellanneolitikum i norra Upp-
land. SAU Skrifter 10. Societas Archaeologica Upsaliensis. 
Uppsala.

W
• Wigforss, J. 1983. Bua Västergård – en 8000 år gammal kust-

boplats. Arkeologi i Västsverige 1. Göteborgs Arkeologiska 
museum. Göteborg.

Y
• Ytterberg, N. 2006. Djurstugan. Upplands första bönder? 

Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby, Uppland, Tierps 
socken, Fors 1:6, RAÄ 346. Rapport 2005:8. Riksantikvarie-
ämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV 
GAL. Stockholm.





arkeologi e4 Uppland - studier • volym 1 467

”Adjunkten Fries ger oss i sitt arbete om Grön-
land, dess natur och invånare en liflig skild-
ring af ett besök [i en grönländsk stuga av det 
gamla slaget]. Sedan han beskrifvit den i in-
gångens omedelbara närhet liggande ”afskrä-
deshögen, hufvudsakligen bestående af skallar, 
ben, ruttnande inelfvor och annat affall från 
skälköttsmåltiderna” samt inkrypandet genom 
den låga gången, der man, ”om vädret är kallt 
och ruskigt, kan få göra en mindre treflig be-
kantskap med de ilskna hundarna, som hit ta-
git sin tillflykt”, säger han: ”Vi antaga, att vi 
lyckligen genomgått denna skärseld och genom 
det skinnförhänge, som gör tjenst som dörr, in-
kommit i stugans enda rum. […] Golfvet är 
belagt med flata stenar, men med städningen 
är uppenbarligen ej synnerligen noga, ty affall 
från måltiderna med mera ligger der i orubbad 
ro; myckenheten häraf kan tjena såsom mätare 
på åtgången af födoämnen, det vill säga på väl-
ståndet och jagtutbytet.” 

(Montelius 1888:19). 

öreliggande artikel är sprungen ur 2003-
2004 års arkeologiska undersökningar inför 
den nya E4:n och kan ses som ett försök till 

sammanfattning av flera av de mönster som, både 
i fält och i det efterföljande rapportarbetet, kunde 
observeras hos det arkeologiska materialet. Mer 
specifikt rör det sig om spåren efter hur männis-

kan arrangerat, disponerat och sorterat sitt avfall 
på flera neolitiska kustboplatser längs det dåtida 
Litorinahavet. Det ovanstående citatet ur Os-
kar Montelius Sveriges historia kan tjäna som en 
lämplig ingång till artikelns ämne och utgör även 
en förträfflig sammanfattning av målet med arti-
keln nämligen en beskrivning av vad som under 
en period av neolitikum kan ha betraktats som av-
fall, hur detta behandlats samt vad det kan berätta 
om mänskligt beteende och förhållningssätt.

Utgångspunkten är en fallstudie över fem plat-
ser som undersöktes av UV GAL under säsong-
erna 2003–2004, med tyngdpunkten lagd på en 
djupstudie av den tidigneolitiska lokalen Hög-
mossen och mindre omfattande analyser av de öv-
riga lokalerna (Brännpussen, Djurstugan, Glädjen 
och Snåret) (se fig. 1, i Stenbäck i denna volym). 
På grund av att det endast i undantagsfall gjorts 
några mer omfattande analyser av avfallshante-
ring på de aktuella platserna kommer förhållan-
devis omfattande presentationer och tolkningar 
av respektive plats inom fallstudien att behöva 
göras. Utanför fallstudien kommer även tre sam-
tida neolitiska kustlokaler i regionen (Bollbacken, 
Fräkenrönningen och Vedmora) att diskuteras för 
att se hur de identifierade mönstren på de upp-
ländska lokalerna i fallstudien ansluter till dessa 
(se fig. 6, i Stenbäck i denna volym). Dessa lokaler 
har studerats på samma sätt som de i fallstudien, 
men kommer på grund av utrymmesbrist endast 
att redovisas med kortfattade sammanfattningar. 
De sammanlagt åtta lokalerna kan självfallet inte 

Släng skräpet  
där vi brukar! 
Aspekter på hanteringen av avfall på kustbundna lokaler  
i östra Mellansverige under tidig- och mellanneolitikum

Fredrik Larsson, Riksantikvarieämbetet UV GAL
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ses som representativa för hela tidig- och mellan-
neolitikum i regionen östra Mellansverige (som i 
denna studie definieras som Uppland, Västman-
land, Södermanland och Gästrikland, där dock 
Södermanland inte representeras av någon stude-
rad lokal). Men de undersökta lokalerna represen-
terar ändock ett icke föraktfullt basmaterial, vilket 
kan ge en god ingång till ämnet och en framtida, 
på olika sätt, mer omfattande avfallsstudie.

Artikelns syfte
Hanteringen av avfall avspeglar mänskliga val, el-
ler för att använda sig av Stig Welinders ord:

”Avfallshantering är ett kulturellt handlande, 
något som människor gör enligt traditionella, 
socialt bestämda normer, alltså något som lär 
oss något om hur människor fungerar.” 

(Welinder 1992:27). 

Om vi kopplar ihop antropologen Mary Douglas 
påstående:

”Where there is dirt there is system” 
(Douglas 2002:44) 

Med Welinders yttrande skulle man kunna påstå 
att smutsen/avfallet alltid verkar ha gett upphov 
till någon form av kontrollsystem (kulturellt, be-
teendemässigt och/eller funktionellt betingat). Ur 
artefakt- och strukturmönster bör det därmed gå 
att utläsa både spår av mänskliga beteenden och 
kultur. Det är med grundval i ovanstående reso-
nemang och för att närmare analysera hur avfalls-
hanteringssystemet sett ut och dess betingelser, 
som jag ställer upp följande frågeställningar:

Vad har betraktats som avfall på de neolitiska 
kustlokalerna som ingår i studien och hur ser de 
inbördes rumsliga relationerna ut mellan olika 
fyndmaterial i avfallskontexter?

Var och hur inom boplatsområdet har avfallshan-
teringen bedrivits på dessa neolitiska kustlokaler?

Har det funnits gemensamma avfallsstrategier 
på de studerade lokalerna och kan dessa kopplas 
till platsernas övergripande funktion och deras an-
vändningstid?

Finns det en kronologisk skiktning av eventuella 
olika förhållningssätt till avfallet? 

Vad kan förhållningssättet till avfall berätta om 
kultur, beteende och samhällsordning på de neoli-
tiska kustboplatserna inom studien?

I de syntetiserande delarna av artikeln skall jag 
göra ett försök att besvara och/eller resonera kring 
de övergripande frågor som ställts här. Detta skall 
åstadkommas genom en diskussion om de bak-
omliggande anledningarna till avfallets hantering 
samt påverkan på och av kulturella och allmän-
mänskliga beteenden. Slutligen skall även under-
sökningens resultat prövas mot några av de forsk-
ningsperspektiv som är aktuella i regionen.

Teorier kring  
avfallshantering
Att se materiel kultur (i detta fall avfall) som en 
förlängning av mänskliga attityder och beteende 
samt i slutändan kanske också ett samhälles vär-
deringar (se t ex Stålbom 1997:26ff), är en intres-
seväckande tanke. Ett problem är dock svårighe-
ten att särskilja de olika bevekelsegrunderna för 
avfallshanteringen. Är det t ex ett kulturellt tabu 
eller ett praktiskt moment som ligger bakom att 
en viss fyndkategori saknas i en avfallshög? Det 
finns flera etnografiska och etnoarkeologiska ex-
empel som visar att avfallshantering styrts/styrs 
av flera skilda motiv (se Hodder 1982:155ff; Kent 
1991; Møbjerg 1991; Tanner 1991:23, 29; Welin-
der 1992:22ff; Grøn & Kuznetsov 2003:219f). En 
av de mer omfattande studierna av modernt avfall 
och avfallshantering är ”the Garbage Project” ett 
antropologiskt/arkeologiskt projekt inom Univer-
sity of Arizona som pågått från 1971 och framåt 
(Rathje & Murphy 1992). Dessa studier har utförts 
på avfall direkt från enskilda konsumenter samt på 
avfall från deponier och har t ex kunnat användas 
för att belysa allt ifrån människors beteende och 
konsumtionsmönster till beräkningar av ett om-
rådes verkliga befolkningsmängd och försök att 
koppla avfall till kön (Rathje & Murphy 1992:24ff, 
60ff, 138ff, 144ff). Men dessa studier beskriver 
också hur svårt det är att koppla avfall till männis-
kors värderingar, kultur och beteende då vi, som 



469arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

det verkar, inte sällan har åsikter som direkt be-
strids då våra sopor undersöks (Rathje & Murphy 
1992:137). Undersökningarna kunde genom både 
intervjuer och direkta undersökningar av sopor på-
visa att den mentala bild som människor hade om 
sig själva och sin konsumtion i vissa fall motsades 
av deras avfall. Detta innebär att alltför långtgå-
ende slutsatser om människors uppfattning om sig 
själva med utgångspunkt i avfallet kan vara svåra 
att dra. Dock verkar det finnas en stark korrelation 
mellan vad folk kastat och hur man verkligen levt. 
Samtidigt är det också viktigt att påpeka att det 
finns flera avgörande skillnader mellan de studier 
som genomförts på urbana miljöer i USA i modern 
tid och t ex de kustboplatser från neolitikum som 
studeras här. Rathje ich Murphys typ av analys har 
också en rent metodisk svaghet i det att man an-
vänder sig av en samplingsmetod där svårigheten 
ligger i att få tillgång till ett representativt urval 
av avfallet, både sett till exakt var avfallet depone-
rats (primärt), men även utifrån vad som räknas 
som just avfall (Rathje & Murphy 1992:58f, 171ff). 
Det innebär också att de frågeställningar man fått 
begränsa sig till inte, förutom på en högst generell 
nivå, är inriktade emot några specifikt rumsliga 
mönster (Rathje & Murphy 1992:19). Slutledning-
en av detta är att en kontextuellt baserad avfalls-
studie på ett begränsat material på en begränsad 
yta, som exempelvis förhistoriska boplatser, där 
rumsliga mönster kan identifieras på mikroni-
vå, paradoxalt nog troligen lämpar sig bättre för 
att urskilja vissa kulturella och beteendemässiga 
mönster än moderna massmaterial.

Kopplingen av avfallshanteringen till kulturella 
och sociala mönster på boplatser har studerats ti-
digare. Ett exempel på en sådan undersökning är 
en etnoarkeologisk studie utförd av Margaret Beck 
and Matthew Hill på Filipinerna under 2001. Här 
undersöktes sekundära avfallshögar i en avlägset 
belägen men modern by. Undersökningen utför-
des med det uttalade målet att med utgångspunkt i 
avfallshögarna utföra en intrasite-studie över kon-
sumtion, status, etnicitet och aktiviteter. Resulta-
ten indikerar att avfallshögarna går att använda för 
en jämförelse av avfall från hushåll med släktrela-
tioner. Undersökningen kunde påvisa tre typer av 
avfallshögar, de flesta kunde knytas till ett enskilt 

hushåll men flera avfallshögar kunde också knytas 
till lokala husansamlingar medan endast ett fåtal 
bedömdes vara kommunala avfallshögar som an-
vänts av en stor del av byn. Olika avfallshögar som 
kunde anknytas till hushåll med släktskapsförbin-
delser gav en möjlighet att studera hur dessa olika 
familjer skiljde sig åt i materiell kultur, avfallshan-
teringsvanor och köpkraft (Beck & Hill 2004:298).

Rent praktiskt uttryckt är avfallshantering na-
turligtvis inget annat än en rumslig disposition av 
ett överskott (i detta fall av avfall), i de flesta fall 
det överskott av material som förts in på en bo-
plats utifrån och som tillfälligtvis eller framledes 
inte behövs längre. Det vi betecknar som avfall på 
förhistoriska boplatser är alltså lämningar av ett, 
mer eller mindre lyckat, försök att återskapa ord-
ningen. Antropologen Mary Douglas beskriver hur 
avfallet genomgår två steg under processen att ska-
pa ordning, vare sig det rör sig om ett materiellt el-
ler ett immateriellt avfall (Douglas 2002:197). Till 
att börja med upplevs avfallet som något hotande 
i och med att det rör sig om igenkännliga objekt 
förpassade till en form av mittemellanposition, ut-
anför dess naturliga plats i systemet. Denna fas ka-
raktäriseras av ett aktivt bortförande för att bli av 
med de besvärande resterna. Efter den påföljande 
nedbrytningen av avfallet infinner sig en ny fas 
då avfallets identitet har skalats bort och dess ur-
sprung ej längre går att spåra. I denna fas har avfal-
let blivit ofarligt och det har då åter en accepterad 
plats i systemet. Den här beskrivningen bottnar i 
en psykologisk utvärdering av ett allmänmänskligt 
beteende, nämligen hur människan reagerar och 
svarar på ett hot (i detta fall genom förflyttning). 

Är det så att avfall bara ses som avfall fram till 
den punkt där det upphör att likna eller uppföra 
sig som just avfall? I John Chapmans fragmente-
ringsteori, vars utgångspunkt just är att avfallet 
haft en kulturell mening även efter dess övergi-
vande, finns en utgångspunkt för denna fråga. 
Hans utgångspunkt är det fragmenterade avfall 
vi finner på boplatser, t ex stenmaterial eller ke-
ramikskärvor. Delar av detta material ser han som 
medvetet fragmenterat, och därefter kan delar av 
föremål (eller hela sådana) bortförts från boplat-
sen eller alternativt förflyttats inom den samma. 
Fragmenteringen av föremålen har enligt Chap-
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man varit ett led i ett upprätthållande av sociala 
relationer inom gruppen eller mellan grupper 
(Chapman 2000:226ff). Avfallet eller delar av 
avfallet blir alltså en meningsbärande materia 
som i vissa fall till och med kan representera en-
skilda människor eller händelser (se även Stålbom 
1997:29), och som inte nödvändigtvis förlorar sin 
mening efter att man lagt ifrån sig det. Vad denna 
fragmentering mest sannolikt skulle ge för spår i 
det arkeologiska materialet är en avsaknad av vis-
sa föremål inom föremålskategorier eller fragment 
av föremål på boplatsen och/eller en utsträckning 
av de fragmenterade föremålen/föremålskatego-
rierna i rummet. Resonemanget kring denna av-
siktliga fragmentering och påföljande återbruk av 
defekta föremål kan utvidgas genom att betrakta 
en modern företeelse som antikviteter. Dessa före-
mål kan gå från att betraktas som värdefulla under 
en tidig fas (produktionstillfället), till värdelösa 
(mättad marknad), för att till sist, i vissa fall, återfå 
eller flera gånger höja sitt ursprungliga värde men 
då som en antikvitet. Detta värde beror både på 
antalet överlevande föremål och möjligen också på 
ett avvikande (och spännande) utseende gentemot 
den egna tidens materiella mönster, men kanske 
främst på att ett beslut fattats om att just detta före-
mål skall värderas högt. Vissa bruks- eller konstfö-
remål har alltså tagit sig igenom kategorin ”avfall” 
för att slutligen landa i en tredje föremålskategori. 
Denna överföring mellan olika kategorier be-
handlar med andra ord fenomenet med en social 
kontroll över ett föremåls förmenta värde. Denna 
typ av problematik har behandlats av t ex Michael 
Thompson (1979). Hans argumentation tar sitt 
avstamp just i antikviteter och att övergången 
från ett användbart föremål till avfall till viss del 
är en utdragen process och att det som en gång 
bedöms som avfall/skräp inte nödvändigtvis be-
höver fortsätta vara just det (Thompson 1979:10ff, 
77f). Att applicera detta resonemang på ett känt 
arkeologiskt material är inte enkelt då det krävs 
mycket speciella förhållanden för att en sådan här 
handling skall gå att påvisa. Exempel finns dock 
från Mayakulturen där avfall möjligen har arbe-
tats om för att sedan användas på olika sätt inom 
ceremoniella strukturer (Brown 2000, 2004). Att 
finna ett belägg på denna omvandlingsprocess på 

de neolitiska kustbundna lokalerna är naturligtvis 
svårt, men resonemanget kan ändå fungera som 
ett exempel på hur avfall kan påverkas och till och 
med förändra sitt förmenta värde genom olika 
kulturella handlingsmönster. Detta är av vikt då 
frågor om skillnader i avfallsmaterialet skall be-
svaras, men även när vi lyfter blicken och försöker 
se människan bakom materialet. 

Antropologen Mary Douglas analyserar, i sitt 
banbrytande arbete från 1966, synen på orenlig-
het, tabu och religion. Här framhåller hon hur da-
gens moderna samhälle huvudsakligen har hygien 
och estetik i centrum av vår uppfattning av smuts/
orenlighet, i motsats till ett, vad hon kallar, ”pri-
mitivt” samhälle, som helt separerar detta synsätt 
från religionen och/eller religiösa/rituella uppfatt-
ningar (Douglas 2002:44). Enligt Douglas domi-
neras även dagens syn på smuts av en omfattande 
kunskap kring bakterier och kanske, säger hon, är 
detta den mest dominerande särskiljande faktorn 
mellan oss och de så kallade ”primitiva” samhäl-
lena, då kunskapen om bakterier helt enkelt har 
revolutionerat hela vårt förhållningssätt till smuts. 
Inom de ”primitiva” samhällena finns det enligt 
Douglas istället en starkare koppling mellan det 
vi kallar kult/ritual/religion och synen på renhet/
orenhet (se även Frykman & Löfgren 1990:152ff), 
vilket även får antas spilla över i den materiella 
kulturen. Kopplas även avfall in i Douglas teori 
finns flera poänger att göra i ett resonemang kring 
avfallshantering. Det är möjligt att se avfallshan-
teringen som ett led i en ritual som har till upp-
gift att skydda människan mot t ex dess potenti-
ella hälsofara. Om vi kopplar ihop detta med de 
tidigare diskuterade mänskliga beteendemönstren 
vid bortförandet av avfall inser man också att det 
rituella beteendet lika väl kan vara en avspegling 
av en högst mänsklig oro över ett material som för 
tillfället ligger utanför systemet. Avfallshantering 
har tidigare undersökts utifrån motsatspar såsom 
profant-rituellt. En studie av bronsåldersmaterial 
pekar bl a på möjligheten att föremål eventuellt 
deponeras i en avfallskontext eftersom de inte 
passar in i den för tillfället förhärskande kulturen 
samt att de föremål som inte deponeras i denna 
kontext kanske är just sådana föremål som haft ett 
visst värde eller speciell plats i kulturen (Karlenby 
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1999:120). Aspekter av rituell påverkan på avfall 
under bronsålder beskrivs även i en artikel av Ulf 
Stålbom, däri påvisas hur vissa föremålstyper med 
en stark symbolisk funktion tenderar att ha av-
vikande depositionsmönster (Stålbom 1997:29). 
Även företeelser som tabun berörs och hur ett så-
dant fenomen kan styra föremål att deponeras på 
olika ställen baserat på om de anses vara ”rena” el-
ler ”orena” (Stålbom 1997:32f). 

En avfallshanterings modell
För att studera avfallshanteringen på de aktuella 
lokalerna rumsligt och fysiskt behövs en utgångs-
punkt eller en modell för hur den förhistoriska 
människan kan tänkas ha handskats med avfal-
let. En sådan utgångspunkt utgörs exempelvis 
av Lewis Binfords studier av artefaktmönster på 
boplatser och/eller aktivitetsytor. Inom dessa stu-
dier berör han vid flera tillfällen många praktiska 
perspektiv på avfall och dess hantering. I studien 
av en tillfällig jaktstation hos Nunamiut-befolk-
ningen från början av 1970-talet urskiljer han fem 
olika så kallade ”manipulative acts”, vilka gav 
upphov till en observerbar fyndspridning inom 
jaktstationen. Dessa olika metoder utgör tillsam-
mans vad vi kan kalla en grundläggande praktisk 
modell över en avfallshantering (Binford 1978, 
1983a:298f). Metoderna kan ungefärligen översät-
tas till att tappa, vila/placera, kasta, dumpa/tippa 
och deponera. Naturligtvis är varken de observe-
rade omständigheterna eller metoderna på något 
sätt fullständiga, men det observerade har ändå 
relevans för de platser som studerats ovan efter-
som det av allt att döma rör sig om generella hand-
lingar. Dessa metoder styr troligen till stor del de 
artefaktmönster vi observerar på de undersökta 
boplatserna och måste beaktas om vi skall kunna 
förstå hur mönstren skapats. 

Om vi utgår från begreppen placera/vila och 
tappa kan vi anta att dessa inte varit del av den 
formaliserade avfallshanteringen på den aktuella 
platsen, även om de teoretiskt sett skulle kunna 
vara delar i exempelvis ett hantverk. De fynd som 
härstammar från dessa sätt att hantera föremål 
bör tydligt kunna separeras från den allmänna 
avfallshanteringen eftersom de, åtminstone inte 

medvetet, ingått i denna. De skulle i en arkeo-
logisk kontext måhända kunna urskiljas genom 
avvikande rumsliga placeringar, möjligen sett till 
föremålstyp eller material. Att identifiera tappade 
föremål på förhistoriska boplatser är däremot tro-
ligen omöjligt eller åtminstone mycket svårt. Be-
greppet kasta implicerar att ett föremål har slutfört 
sin funktion och/eller att det ligger i vägen och att 
det med enklaste medel möjligt förs bort (Karsten 
2001:130ff). Vid upprepade bortkastningar kan, 
vid vissa tillfällen, kastzoner uppstå i strukturers 
eller boplatsers ytterområden där de bortkastade 
föremålen ofta återfinns koncentrerade. Detta får 
antas vara den enklaste formen av avfallshante-
ring och den är troligen främst identifierbar då det 
i jämförelse med omgivande kontexter rör sig om 
väldigt få föremål eller väldigt många. Dumpning-
en kan utföras på olika sätt, allt ifrån att endast 
borsta material åt sidan, till att samla ihop dumpat 
material för att därefter dumpa det på en annan 
plats (Binford 1983a:299f). Dumpningen lämnar 
naturligtvis olika spår i det arkeologiska materi-
alet beroende på vilken metod som använts. Att 
deponera innebär att föremålet/föremålen lagras i 
väntan på en framtida användning eller lämnas för 
alltid om det rör sig om en rituell depå (Karsten 
1994:18ff). Utifrån denna definition kan man dra 
slutsatsen om föremål i depå att de egentligen inte 
ingått i det formella avfallshanteringssystemet. I 
det arkeologiska materialet kan dessa lagrade fö-
remål många gånger identifieras på grund av att 
de utgör tydliga koncentrationer av ofta enhetliga 
fynd- och/eller materialkategorier. Sådana före-
mål har troligen haft en speciell användning, eller 
lagrats i väntan på tillverkning. Ofta har föremå-
len/materialen grävts ned, vilket ytterligare signa-
lerar deras annorlunda status.

Arkeologisk metod  
och felkällor

Val av arkeologisk metod
Ett fullödigt källmaterial är nödvändigt för att 
kunna söka förståelse kring hur avfall har behand-
lats under neolitikum. Detta kräver att en plats har 
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undersökts på ett sådant sätt att man kan få svar 
på frågor kring rumsliga mönster hos materialet. 
Detta illustreras bäst av valet mellan en yttäckan-
de fältmetod och en samplingsmetod. För en mer 
omfattande beskrivning och analys av respektive 
metod se Biwall m fl i denna volym. Metoderna 
har, inom E4-projektet, varit institutionsspecifika. 
UV GAL har vid sina stenåldersundersökningar 
valt att använda sig av olika varianter av en yt-
täckande fältmetod medan SAU har valt olika va-
rianter av samplingsmetoder. De frågeställningar 
som formulerades inför UV GALs stenåldersun-
dersökningar under 2002–2004 var till stor del 
sådana som krävde att varje plats undersöktes 
med målet att fastställa kontextuell rumslig or-
ganisation och funktion (se Lindberg 2006:17ff; 
Nilsson 2006:17ff; Ytterberg 2006:26ff; Björck & 
Larsson 2007; Björck & Hjärthner-Holdar (red) 
manus). På platser som endast undersökts med en 
samplingsmetod finns svårigheter att använda sig 
av resultaten för en rumslig studie av avfallshan-
tering Därför kommer de tre lokalerna undersökta 
av SAU inte att beaktas vidare i denna artikel (se 
Biwall m fl i denna volym).

Källkritik

Flera olika felkällor kan ha påverkat det arkeo-
logiska material som används i denna studie. För-
utom de rent metodiska aspekterna på hur gräv-
ningarna har genomförts (se ovan), finns flera 
olika naturliga fenomen och kulturella skeenden 
som kan ha förvanskat det arkeologiska källmate-
rialet. Exempel på dessa är kronologiskt åtskilda 
men rumsligt överlappande skeenden, störningar 
från djur och växter, påverkan på källmaterialet 
från upphettning samt väderfenomen såsom ex-
empelvis temperaturväxlingar, vind och väder-
inducerad erosion. Även fenomen som markens 
PH-värde och marktyp samt urlakningsfenomen 
kan tänkas ha påverkat exempelvis provtagningar 
och anläggningar. Här nedan skall kortfattat tas 
upp ett fåtal av dessa potentiella felkällor. An-
ledningen till begränsningen är att vissa av dessa 
felkällor antas ha haft en avsevärt mycket större 
inverkan på tolkningen av just den förhistoriska 
avfallshanteringen på lokalerna. De felkällor som 

inte beskrivs närmare här nedan har ändå beak-
tats vid arbetet med materialet. 

En av de mer svårtolkade arkeologiska felkällorna 
är problemet med tidsperspektiv. Binford beskriver 
relationen mellan avfall/fyndmaterial och boplats-
ens olika användningstillfällen som att:

”…the compositional character of the depositio-
nally associated assemblage would derive from 
both organizational properties characteristic of 
given occupations and the particular serial oc-
cupational pattern” 

(Binford 1983a:368).

Med andra ord skulle den rumsliga fördelningen 
av artefakter på exempelvis en säsongsbosättning 
kunna förklaras utifrån två kronologiska perspek-
tiv nämligen aktiviteten under ett enstaka deposi-
tionstillfälle och den aktivitet som sträcker sig över 
hela boplatsens utnyttjande. Avfallshanteringen 
på en plats behöver inte ha varit den samma över 
hela boplatsens användning. Det kan även vara 
så att det finns gemensamma drag i avfallshan-
teringen men att den varierat i detaljer, detaljer 
som med tiden blivit av den omfattningen att de 
påverkat helheten. Det här är av stor vikt då vi 
studerar platser med längre användningstid eller 
platser med periodisk användning. För de aktuella 
lokalerna i studien har detta problem redan beak-
tats i rapportstadiet både genom naturvetenskap-
lig provtagning såsom 14C och med användandet 
av kontextuell/rumslig association. Med det sist-
nämnda menas att de grupperingar av fyndmate-
rial som vi kan observera länkas (associeras) till 
olika boplatstyper, platsens organisation, topogra-
fiska företeelser samt strukturer. Angående plat-
sens funktion kan vi anta att valet av avfallshan-
tering delvis har styrts av aktiviteterna på platsen 
samt boplatsens varaktighet. Det bör alltså finnas 
ett samband mellan den huvudsakliga verksamhe-
ten på platsen och dess avfallshantering. Hur detta 
samband ser ut är en av frågorna som behandlas 
i denna artikel (se Syfte ovan). Samtidigt måste 
naturligtvis även beaktas att platsen under sin 
användningstid kan ha haft olika användningar 
(Binford 1983a:371ff). En sådan plats bör kunna 
spåras genom den rumsliga fördelningen av dess 
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arkeologiska material. Är materialet förslagsvis 
utan tydliga avgränsningar och struktur, kan det 
möjligen signalera att platsen har haft olika funk-
tioner vilkas aktivitetsområden överlappar och 

”stör” varandra. På huvuddelen av de undersökta 
lokalerna verkar detta inte vara fallet.

På de platser som tas upp i denna studie är det 
mest troligt att den största påverkan från djur 
kommit från hunden. Fynd av hund inom E4-
projektet är förhållandevis sällsynta, men hunden 
har av allt att döma varit en mycket vanlig följe-
slagare till människan redan under mesolitikum 
(se bl a Larsson 1988; Benecke 1993; Artursson 
(red) 1996:366; Björck & Björck 1999:44, Eriks-
son & Magnell 2001:181f; Karsten & Knarrström 
2003:55ff; Nilsson & Nilsson 2003:264f). Hun-
dens påverkan på avfallet bör främst ha bestått 
av bortförande eller förtäring av benavfall. Mest 
troligt har det rört sig om spongiösa bendelar som 
innehållit mycket näring och varit lätta att knäcka, 
t ex från ungdjur och kotor (se Karsten 2001:52 
och där anförd litteratur). För tolkningen av det 
arkeologiska källmaterialet innebär det samman-
fattningsvis att spongiösa bendelar och möjligen 
också ben från ungdjur kan antas vara underre-
presenterade. En viss försiktighet i tolkningen av 
dessa benfragment måste därför iakttas. 

I flera tidigare studier har rotvältor utpekats 
som felkällor vid identifiering av exempelvis hyd-
dor (se Schiffer 1987; Langohr 1993; Persson 2004; 
Darmark 2005:80ff). En studie för fram möjlighe-
ten att upp till 30 % av all markyta har varit på-
verkad av rotvältor under något tillfälle och dessa 
kan då givit upphov till bl a omkastade lager och 
strukturer som skulle kunna misstas för t ex hyd-
dor (Langohr 1993:45). Förutom i diskussionen 
kring hyddors vara eller icke vara (se Larsson & 
Lindberg i denna volym), blir även rotvälteproble-
matiken av största vikt för resonemanget kring av-
fallshantering. Förekomsten av rotvältor innebär i 
praktiken att det endast skulle finnas små möjlig-
heter att dra slutsatser kring rumsliga och strati-
grafiska spridningar av fyndmaterial och fosfater. 
Detta gäller naturligtvis inte bara stenålderns läm-
ningar, utan lämningar från alla tidsperioder mås-
te rent logiskt ha blivit påverkade av fenomenet 
och både dess strukturer, fyndmaterial och fosfat-

fördelningar bör vara kraftigt skadade. Märkligt 
nog får denna insikt om en allvarlig felkälla inget 
eller endast ett minimalt inslag i tolkningen av de 
kulturlager som undersöks. Man måste fråga sig 
om detta innebär att alla arkeologiska tolkningar 
av exempelvis fyndspridningar som någonsin ge-
nomförts innehåller oöverblickbara felaktigheter, 
eller om det är så att vi förstorar problemet. För 
att titta närmare på detta problemkomplex ge-
nomfördes en översikt av ett trettiotal rapporter 
från Mellan- till Sydsverige utförda av flera olika 
arkeologiska institutioner (Olsson m fl 1994; Fa-
gerlund & Hamilton 1995; Artursson (red) 2000; 
Björck m fl 2000; Schmidt-Sabo 2000; Björck 
m fl 2001; Johansson m fl 2001; Karsten 2001; 
Karsten & Knarrström 2001, 2003; Anberg m fl 
2002; Frölund & Larsson 2002; Göthberg m fl 
2002; Berggren & Hennius 2004; Ölund & Hen-
nius 2004; Darmark & Sundström 2005; Seiler 
2005; Sundström & Darmark 2005; Eklund 2006; 
Guinard & Vogel 2006; Gustavsson m fl 2006; 
Häringe-Frisberg & Seiler 2006; Lindberg 2006; 
Nilsson 2006; Onsten-Molander & Wikborg 
2006; Sundström m fl 2006; Wikborg 2006; Yt-
terberg 2006). Rapporterna innehöll lämningar 
från mesolitikum till medeltid och platserna har 
undersökts både med sampling, yttäckande hand-
grävning och yttäckande avbaning. De undersökta 
ytorna omfattade, grovt uppskattat, cirka 350 000 
m² av vilka mer än 60 % innehöll någon form av 
kulturlager. Analysen av dessa undersökningar 
kan sammanfattas som att de fyndförande lagren, 
oavsett om vi ser på endast störningar generellt el-
ler rotvältor specifikt, sammanlagt inte innehåller 
mer än 1 % störda ytor i motsats till de 30 % som 
förutses av studien. Även om man skulle anta att 
en stor del av de beskrivna störningarna i kultur-
lagren haft sitt ursprung i just rotvältor blir den 
sammantagna störningen troligen mindre än 1 %. 
Om bara platser med någorlunda homogena sten-
ålderslämningar, drygt tio stycken, tas med är de 
observerade störningarna fortfarande cirka 1 % 
och långt ifrån alla av dessa utgörs av rotvältor. 
Utifrån dessa siffror är det svårt att föra i bevis att 
rotvältor, trots att vi troligen fortfarande är dåliga 
på att identifiera dem, skulle utgöra något större 
problem för våra arkeologiska tolkningar.
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Avfallshanteringen på  
neolitiska kustlokaler  
inom fallstudien 

Högmossen, en djupstudie av en  
illustrativ avfallshantering
Under 2004 undersökte UV GAL en kustbunden 
tidigneolitisk stenåldersboplats kallad Högmossen 
(RAÄ 85), i Tierps socken, Uppland. Organiska 
beläggningar på keramik gav dateringar till 3600–
3500 f Kr (TN II). Resultaten från undersökningen 
kommer att publiceras i en monografi inom steg-2 
arbetet (Björck & Hjärthner-Holdar (red) manus). 
Exempel på specialister som utför analyser inom 
publikationen är Kjel Knutsson (Uppsala uni-
versitet) som utfört slitspårsanalyser, Keramiska 
forskningslaboratoriet som utfört tunnslip på ke-
ramiken, Daniel Andersson (UV GAL) som utfört 
bergartsbestämning och petrografiska analyser av 
stenmaterialet, Karl-Fredrik Lindberg (UV GAL) 
som utfört specialregistreringen av bergart- och 
mineralmaterialet, Sven Isaksson (AFL) som ut-
fört lipidanalyser på keramiken, Carina Olsson 
(OFL) som gjort den osteologiska bestämningen 
av benen samt Niklas Ytterberg (Bohusläns Mu-
seum) & Torbjörn Brorsson (KKS) vilka stått för 
specialregistreringen av keramiken. Vid undersök-
ningen påträffades ett mycket rikt fyndmaterial 
vilket samvarierade helt med hundratals under-
sökta anläggningar. Inom boplatsen kunde identi-
fieras fem hyddor, tre lättare konstruktioner, flera 
ställningar av olika slag samt ett mindre gravfält. 
Alla dessa lämningar bedöms kunna fogas samman 
till en helhet (Björck m fl 2005; Björck & Hjärth-
ner-Holdar (red) manus). Utifrån sitt välbevarade 
skick har platsen en mycket stor potential för att 
identifiera och analysera olika aspekter på avfalls-
hantering. Redan tidigt i undersökningen kunde 
vissa strukturer hos bosättningen identifieras, 
strukturer som troligen avspeglar högst medvetna 
val hos människorna på platsen för 5500 år sedan. 
Bland annat fanns en tudelning av boplatsen i en 
sydlig och en nordlig del (fig. 1). Inom respektive 
del fanns en större hydda som tolkats ha använts 
av en storfamilj. Hädanefter kommer därför dessa 

hyddor (B och D) att benämnas familjehyddor (se 
dock resonemang nedan, samt Björck & Hjärth-
ner-Holdar (red) manus, för en diskussion av be-
greppet familjehydda och alternativa tolkningar). 
Vardera av dessa hyddor har i sin närhet haft en 
mindre flankerande hydda här betecknade som A 
och E. Knutna till vardera av dessa hyddpar fanns 
även mindre strukturer som vindskydd, ställningar 
och förrådskonstruktioner. Placerat mittemel-
lan de två delarna av boplatsen fanns ett gravfält 
med minst fyra gravlagda individer och tätt intill 
detta en medelstor hydda (C) och därtill nere vid 
stranden ett större vindskydd. Detta område har 
åtminstone rent rumsligt sett utgjort en ”egen” del 
av boplatsen. Hela lokalen är orienterad längs med 
stranden. Det är utifrån dessa förutsättningar det 
blir möjligt att resonera kring hur människorna 
på Högmossen valt att strukturera sin konstant 
växande avfallsmängd och i förlängningen också 
kunna resonera kring varför de valt att göra det på 
detta sätt.

Avfallskontexter
Det påträffade fyndmaterialet på platsen har delats 
upp i de tre kategorierna ben (brända djurben), ke-
ramik (skärvor och fragment av keramikkärl) samt 
bergart och mineral. Av dessa samvarierade ben 
och keramik rumsligt medan stenmaterialet istäl-
let kunde knytas både till ben och keramik samt 
till egna ”zoner” eller aktivitetsytor som troligen 
har haft att göra med ett bedrivet hantverk (se 
Lindberg i denna volym). Utifrån dessa grupper 
valdes att huvudsakligen, men inte enbart, utgå 
från ben och keramik då avfallshanteringen skulle 
avgränsas och studeras. Spridningen av ben och 
keramikartefakter analyserades utifrån vikt och 
antal där vikten bedömdes som den viktigaste fak-
torn. När dessa material studerades både genom 
relaterad kontext (rutor) samt genom isaritmer, 
framträdde ett mönster med tolv fyndkoncentra-
tioner med ben och keramik (AH1-12) samt fem 
koncentrationer med i huvudsak ben (AH13–17) 
(fig. 2). Dessa koncentrationer tolkas utgöra rester 
av förhistoriska avfallshögar (AH) där stora delar 
av keramik- ben- och stenavfallet på platsen har 
tippats/dumpats, huvuddelen med en direkt rums-
lig koppling till hyddorna. Av de identifierade av-
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Figur 1: Högmossens indelningar samt 
konstruktioner som nämns i texten.

Figure 1: The divisions of Högmossen 
and the constructions mentioned in the text.
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Figur 2: Identifieringen av avfalls-
kontexter på Högmossen utgick från både 
isaritmer samt relaterade fyndinsamlings-
enheter (rutor). Källmaterialet i de ovan 
redovisade spridningarna är keramik 
fördelat utifrån vikt. Den sammanlagda 
bilden är en schematisk översikt över 
avfallshögarnas och konstruktionernas 
rumsliga fördelning, där alla fyndmaterial 
beaktats.

Figure 2: Identification of waste con-
texts in Högmossen was made by analyzing 
find materials both as isarithms and in squ-
ares. The source material used in the two 
examples above is ceramics distribution by 
weight. The summarizing representation is 
a schematic overview over the waste dumps 
(where all find categories have been taken 
into account) and the distribution of the 
constructions. 
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fallshögarna är fyra av en sådan storlek (area och 
fyndmängd) att de utgör en klass för sig, avfalls-
högarna är AH1, 3, 4 och 12. I flera av högarna 
togs också fosfatprov, vilka gav vid handen att alla 
de provtagna högarna hade fosfatvärden som låg 
över eller mycket över boplatsens fosfatmedel-
värde (P°). Tolkningen av detta är att det förutom 
brända djurben, sten- och keramikmaterial även 
dumpats organiskt material i högarna.

Avfallshögarna var synliga i två stick men utbred-
ningen varierade något, troligen påverkat både av 
senare tiders störningar samt av förhistoriska för-
hållanden. Påverkan på fyndspridningen från olika 
recenta eller förhistoriska källor kan alltså ha på-
verkat tolkningen av avfallshögarnas stratigrafiska 
och horisontella utbredning i varierande grad. Ett 
exempel är AH4 där en rotvälta dragit med sig 
fynd in i den närbelägna Hydda D. Den mest på-
tagliga anledningen till att avfallshögarna varierar 
i storlek och utbredning är dock förekomsten av 
anläggningar som ej observerats vid rutgrävningen 
eller först sent i denna fas. Detta medför att min-
dre mängder fynd som förekommer i anläggningar 
istället förs till grävenheter och fyndkoncentra-
tionen ökar då skenbart i det fyndförande lagret 
och kan ibland observeras som utstickande delar 
i annars symmetriska avfallskoncentrationer (t 
ex AH7, 8, 9). Sett ur ett övergripande perspektiv 
är dock fyndkoncentrationerna i det som tolkats 
vara avfallshögar mycket tydliga, med en fyndin-
tensitet 10–15 gånger högre per kvadratmeter än 
i det omgivande fyndförande lagret. Fyndmaterial 
utanför avfallshögarna beror sannolikt på att av-
fallshögarna med tiden har flutit och kanske delvis 
också trampats ut. Det innebär källkritiskt att den 
ursprungliga avfallsmängden i högarna troligen 
varit avsevärt högre än den synes vara idag. Kvarts 
och keramik som ej kan knytas till avfallshögarna 
kan ofta knytas till diffusa fyndansamlingar invid 
mindre konstruktioner t ex vindskydd G1 (se fig. 
1). Det fyndspridningen avspeglar här är troligen 
aktiviteter som genererat små kastzoner och/eller 
dumphögar i närområdet till konstruktionen, ofta 
framför vindskyddet. Mängden fyndmaterial intill 
dessa mindre konstruktioner är dock obetydlig i 
jämförelse med platsen som helhet.

Endast en handfull anläggningar bedöms ha 

haft någon form av avfallsfunktion och dessa ut-
görs av ett fåtal gropar, kokgropar och rännor. 
Huvuddelen av dessa kan knytas rumsligt till de 
identifierade avfallshögarna. Det stärker ytterli-
gare tolkningen att den centrala företeelsen i av-
fallshanteringen på Högmossen har varit öppna 
avfallshögar i anslutning till hyddorna.

Jämförelser i och  
mellan avfallskontexter
För att närmare studera hur och varför avfall har 
dumpats eller tippats i avfallshögarna på plat-
sen samt hur dessa val speglar det liv man levt 
på platsen kommer avfallshögarnas innehåll att 
närmare undersökas.

Brända djurben
Allt benmaterial som påträffades på Högmossen 
var bränt och bevarandeförhållandena har varit 
mycket dåliga för obrända djurben. Detta utgör 
därför endast en mycket liten del av den ursprung-
liga mängden djurben på platsen. Anledningen till 
den ändå förhållandevis stora mängden (15 kg) kan 
vara att man valt att bränna stora delar av slakt- 
och matavfallet. Även delar av köttstycken (med 
vidhängande ben) kan ha bränts vid tillagning. 
Förbränning av benavfallet har förmodligen prak-
tiserats då det både givit ett bra energirikt bränsle 
och underlättat renhållningen (Binford 1983a:250; 
Welinder m fl 1998; Björck & Björck 1999:46). Har 
bara ben från vissa djur bränts eller kanske bara 
ben från djur som man primärt använt för föda? 
Sett till den stora artvariationen hos benmateria-
let verkar dock denna möjliga urvalsmetod varit 
av begränsad omfattning och troligen underordnat 
den naturliga tafonomin. Sett till de förhöjda fos-
fatvärdena i avfallshögarna är det rimligt att anta 
att även det obrända djurbensmaterialet en gång 
har dumpats i dessa högar. Att huvuddelen av de 
brända och obrända djurbenen lagts i avfallshögar 
efter förbränning och/eller matlagning innebär att 
det hos människorna på platsen troligen funnits en 
stark tradition om hur benavfall borde hanteras.

 På Högmossen som helhet finns minst 23 oli-
ka djurarter representerade, av vilka 16 stycken 
har identifierats med fullständig säkerhet. Till de 
förstnämnda kan även läggas ett fåtal arter vars 
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identifiering är mera tveksam. I princip finns 
alla arter representerade i avfallshögarna men 
inte inom varje avfallskontext. Enstaka arter fö-
rekommer i praktiskt taget samtliga avfallskon-
texter och kan beskrivas som basala då de även 
är vanligast på platsen som helhet. De domine-
rande av dessa är grönlandssäl och vikare vilka 
återfinns tillsammans i nästan alla avfallskontex-
ter och där dessa inte säkert identifierats finns 
det åtminstone säl av oidentifierad art. Utöver 
sälarna är också abborre och gädda rikligt fö-
rekommande och fisk saknas egentligen endast 
helt i AH16 där blott säl har identifierats. I de 
fåtal anläggningar som bedömts vara avfallsrela-
terade finner vi samma mönster med säl och fisk 
i varje kontext med undantag av ben från vikare 
som till stor del verkar saknas.

De förekommande arterna har vidare delats in 
i fem grupper utifrån djurart och i vissa fall livs-
miljö (terrestrisk, marin). Här framträder ett an-
nat mönster, där de största avfallshögarna (AH1, 
3, 4, 12) uppvisar den största artvariationen med 
förekomst av arter inom alla grupper medan de 
mindre avfallshögarna nästan helt saknar inslag 
av terrestra däggdjur och fåglar (fig. 3). Möjligen 
beror det delvis på att bevarandeförhållandena i 

de stora högarna varit bättre, men det bör rimli-
gen bara förklara den totala frånvaron av mycket 
små material, såsom fågelben. Fördelningen av 
benen från de terrestriska däggdjuren verkar dock 
avspegla en förhistorisk situation. Tre av de artri-
kaste avfallshögarna har också en rumslig närhet 
till de två större familjehyddorna på den norra 
respektive södra delen av boplatsen. De ligger i 
vardera fallet precis utanför det område som tol-
kats som ingångar till hyddan. En tolkning av det-
ta måste bli att människorna i dessa hyddor har 
haft en kost och/eller tillgång till bytesdjur som 
sträckt sig utanför de marina resurser som i övrigt 
dominerar på boplatsen. 

Då benvikt, benslag och benavfallets praktiska 
ursprung studeras framträder vissa betydelsebäran-
de mönster. Relationen mellan ben som bedöms 
härröra från slaktdelar och ben som kommer från 
matdelar varierar förhållandevis starkt mellan av-
fallshögarna och i alla finns en övervikt för ben som 
tolkas komma från slakt (fig. 4). Ett tydligt möns-
ter är dock att flertalet av de avfallshögar som är 
belägna alldeles utanför öppningen till hyddorna D 
och B (AH3, 4, 10, 12), har en högre andel av ben 
från vad som bedöms som matdelar. I avfallshög 3 
fanns t ex en större mängd sälben från bröstkorgen, 

Figur 3: Samband 
mellan övergripande 
djurartsgrupp och 
respektive avfallshög. 

Figure 3: The re-
lation between overall 
animal species and the 
waste dumps.

Obest 
Däggdjur

Marint 
Däggdjur

Terrestiskt 
Däggdjur

Fisk Fågel

Avfallshög 3 X X X X X

Avfallshög 4 X X X X X

Avfallshög 12 X X X X X

Avfallshög 1 X X X X

Avfallshög 5 X X X X

Avfallshög 2 X X X

Avfallshög 6 X X X

Avfallshög 7 X X X

Avfallshög 8 X X X

Avfallshög 10 X X X

Avfallshög 11 X X X

Avfallshög 13 X X X

Avfallshög 14 X X X

Avfallshög 15 X X X

Avfallshög 17 X X X

Avfallshög 9 X X

Avfallshög 16 X
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vilket räknas som ett av de mer köttrika partierna.
På den norra delen av boplatsen finns fem avfalls-
högar, belägna på baksidan av eller väl bortom 
öppningen till Hydda D, med en relativt sett hö-
gre andel av ben från slakt (AH2, 5, 6, 13, 14). På 
den södra delen av boplatsen finns en avfallshög, 
belägen på baksidan av hydda B, med en relativt 
sett högre andel av ben från slakt (AH15). Även 
tre avfallshögar på boplatsens norra, mellersta 
och södra delar (AH1, 7, 17), rumsligt knutna 
till Hydda E, C och A, har en viss övervikt för 
slaktavfall även om AH17 ligger i en gråzon. Av 
avfallshögarna med slaktavfall kan nämnas AH 
14 med en hög medelvikt för benen, vilket vid 
ett närmare studium visar sig korrespondera 
mot flera ben från ryggraden hos sälar. Sälarnas 
köttrika bröstkorgsben har dock endast i mindre 
utsträckning dumpats i avfallshögen vilket sam-
mantaget indikerar att det främst rör sig om ett 
bränt slaktavfall. I AH 6 fanns en avsevärt högre 
mängd av kraniefragment från säl. Detta sam-
mantaget med att det i avfallshögen även fanns 
väsentligt mindre av benfragment från de kött-
rika delarna bröstkorg, bäcken och ryggrad, kan 
tolkas som att det dumpade benmaterialet hu-
vudsakligen har utgjorts av ett bränt slaktavfall. 
Hos det ovan nämnda terrestriska benmaterialet 
finns också en stark övervikt för ben från de min-
dre köttrika delarna på djuren såsom kraniedelar 
men även fram- och bakben som antingen kan 
räknas till köttrika delar eller mindre köttrika 
sådana. Fördelningen av dessa ben är delvis av-
vikande från mönstret genom att de främst åter-
finns i avfallshögar på framsidan av hyddorna 
men även i enstaka fall på baksidan av Hydda B 
och D samt intill Hydda E (AH1, 3, 4, 5, 12). 

En tolkning är att man i de två stora famil-
jehyddorna har tillagat och/eller ätit mat inne i 
hyddan eller i dess absoluta närhet och resterna 
har därefter dumpats i de mest närbelägna av-
fallshögarna utanför öppningen. Det påträffade 
slaktavfallet i dessa avfallshögar kan möjligen ha 
använts som bränsle, kanske både för uppvärm-
ning av hyddan och för matlagning. På baksidan 
av Hydda D och B har likaså dumpning av be-
navfall försiggått men främst av slaktavfall som 
bränts troligen för uppvärmning och/eller ren-

hållning. Möjligen är detta också platsen för de-
lar av slaktaktiviteterna eller för härdar som del-
vis eldats med slaktavfall. Avfallshögarna invid 
Hydda A, C och E, med en övervikt för slaktavfall, 
indikerar att hyddorna har haft ett mindre sam-
band med matlagning än de två familjehyddorna. 
Den avvikande rumsliga fördelningen av slaktav-
fallet från de terrestriska djuren antyder att dessa 
ben har haft en annan funktion i sammanhanget 
än som bara mat- eller slaktavfall. Övervikten 
för långa benslag, som bak- och framben hos de 
terrestriska djuren, samt ett starkt inslag av ter-
restra pälsdjursarter indikerar också en annan in-
riktning än mat. Är det möjligen rester efter ett 
produktionsavfall som avtecknar sig i dessa ben? 
Genom benavfallet avtecknar sig ett rumsligt 
beteende där matlagning, konsumtion och pro-
duktion främst är knutna till de större hyddorna 
och deras absoluta närområde medan slakten el-
ler åtminstone depositionen av det brända slakt-
avfallet (och mindre mängder produktionsavfall) 
framförallt knyts till dessa hyddors baksida och/
eller områden väl bortom de större hyddornas 
öppningar samt med en mindre stark association 
till de två mindre hyddorna.

Figur 4: Relationen mel-
lan slakt- och matavfall på 
Högmossen. Ett högt värde 
indikerar mer slaktavfall 
och ett lägre värde mer mat-
avfall. Ett X står för att ma-
terialet inte specialregistre-
rats i tillräcklig omfattning 
för att en trovärdig analys 
skall kunna genomföras.

Figure 4: The relation 
between waste from slaugh-
ter or food on Högmossen. A 
high value indicates more 
waste from slaughter and a 
low value more waste from 
food. An X indicates that 
the material has not been 
analyzed to a sufficient ex-
tent to be used in this study. 

Relationen 
slakt/mat

Avfallshög 1 3,6

Avfallshög 2 3,1

Avfallshög 3 2,1

Avfallshög 4 1,6

Avfallshög 5 4,6

Avfallshög 6 5,5

Avfallshög 7 2,7

Avfallshög 8 X

Avfallshög 9 X

Avfallshög 10 1,7

Avfallshög 11 X

Avfallshög 12 1,7

Avfallshög 13 2,5

Avfallshög 14 3

Avfallshög 15 2,6

Avfallshög 16 X

Avfallshög 17 2,2
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Keramik
I de identifierade avfallshögarna på Högmossen 
påträffades drygt 150 kg keramik men troligen har, 
som beskrivits ovan, huvuddelen av allt keramik-
avfall på 290 kg en gång dumpats i dessa högar. 
Precis som i fallet med de brända djurbenen utgör 
den påträffade keramiken en bråkdel av all kera-
mik som en gång funnits (se t ex Stilborg 2002:14; 
Ahlgren & Sjödin 2004). De naturliga nedbryt-
ningsfaktorerna som nämnts tidigare är troligen 
den största anledningen till att vi idag troligen står 
med så lite som några tiotals procent av den ur-
sprungliga keramikmängden. En annan anledning 
är mänsklig påverkan bl a genom återanvändning 
av keramikskärvor eller trampningseffekter. Cirka 
60 % av de största skärvorna återfinns i avfallshö-
garna och 25 % i avfallshögarnas absoluta närhet. 
Detta innebär att det troligen har funnits en viss 
trampningseffekt på ytan utanför avfallshögarna 
och deras närområde, men att den ändå varit av 
mindre omfattning då fördelningen av all keramik 
över ytan beaktas. Kanske finner vi en enklare 
anledning till att de största skärvorna återfinns 
huvudsakligen i eller invid avfallshögarna i det 
att större skärvor har varit lättare att samla in och 
dumpa (se t ex Eriksson m fl 2000). Återanvänd-
ning av keramikskärvor kan bl a ha varit för skrap-
ning av skinn. Viss experimentell verksamhet har 
kunnat påvisa god funktion hos keramikskrapor 
och sådana har också identifierats vid enstaka till-
fällen vid arkeologiska undersökningar (se Erics-
son & Wickberg 2005:8). Sammantaget är den 
mänskliga påverkan på keramikmaterialet svår att 
kvantifiera men har troligen stått för en lika stor 
andel som de naturliga faktorerna.

Efter det att vikt och antal keramikfragment/
skärvor i varje avfallshög sammanställts för att 
erhålla ett värde med vikt per fragment eller vikt 
per skärva, framträder mönster som bedöms vara 
meningsbärande (fig. 5). På grund av den begrän-
sade mängden keramik kommer dock inte AH13, 
14, 15, 16, 17 att beaktas. Avfallshög 6 har, oavsett 
om fragment eller skärvor analyseras, den högsta 
medelvikten på keramiken av alla avfallshögar. 
Denna fördelning antyder att keramiken i denna 
avfallshög verkligen avviker från de övriga av-

fallshögarna sett till storleken på keramiken som 
helhet samt till de identifierade skärvorna. Flera 
avfallshögar med mindre mängder keramik (AH2, 
5, 7, 9) har en låg medelvikt i förhållande till hela 
keramikmaterialet men har istället ett mindre an-
tal förhållandevis (sett till den övriga keramiken 
i avfallshögen) stora skärvor, vilka avviker starkt 
från det övriga keramikmaterialet i avfallshögen. 
Detta visar sig genom en fluktuerande medelvikt 
beroende på om all keramik eller enbart skärvor 
analyseras. Det motsatta förhållandet finner vi i 
AH10, en avfallshög med mindre mängder kera-
mik, där en hög medelvikt hos all keramik korre-
sponderar mot förhållandevis låga medelvärden på 
skärvstorleken, vilket kan tolkas som att storleken 
på keramiken i avfallshögen är någorlunda jämnt 
fördelad. Av de fyra avfallshögarna med störst 
mängd keramik (AH1, 3, 4, 12) har AH1 och AH4 
högst medelvikt på keramiken, medan variationen 
i keramikens storlek i dessa avfallshögar kan be-
skrivas som stor, både åt större samt mindre skär-
vor/fragment. Sammantaget pekar medelvikten 
på keramiken i avfallshögarna mot en, relativt sett, 

Vikt all keramik/
antal

Vikt skärvor/antal

Avfallshög 6 2,14 16,18

Avfallshög 14 2,05 12,7

Avfallshög 4 1,59 12,51

Avfallshög 1 1,57 15,47

Avfallshög 3 1,57 11,58

Avfallshög 11 1,51 13,63

Avfallshög 13 1,51 6,95

Avfallshög 10 1,47 11,19

Avfallshög 8 1,47 13,16

Avfallshög 17 1,44 13,05

Avfallshög 5 1,42 13,25

Avfallshög 7 1,36 13,76

Avfallshög 15 1,28 8,82

Avfallshög 2 1,27 13,78

Avfallshög 16 1,1 9,43

Avfallshög 12 0,88 11,72

Avfallshög 9 0,79 14,5

Figur 5: Vikt (gram) per all keramik respektive skärva.

Figure 5: Weight (grams) per ceramics, all or potsherd.
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högre andel större keramik i AH2, 5, 6, 7, 9. Alla 
dessa avfallshögar är, relativt sett, keramikfattiga 
och ligger perifert i förhållande till hyddorna el-
ler på baksidan av eller väl bortom öppningen till 
hyddorna. Invid öppningen på de större hyddorna 
finner vi istället AH10 samt AH1, 3, 4, 12, alla de 
sistnämnda med stora mängder keramik med en 
stor variation i storleken samt hos AH10 en jämn 
fördelning av keramikens storlek.

Om den rumsliga fördelningen av de största 
keramikskärvorna på Högmossen analyseras fin-
ner man att AH1, 2, 3, 4, 10 och 12 innehåller en 
stor andel av dessa och då främst AH3 och 4. Detta 
faktum kan förmodligen tillskrivas deponeringen 
av en större mängd hela eller enbart delvis frag-
menterade keramikkärl i just dessa avfallshögar, 
vilket även är synligt i specialregistreringen av ke-
ramikmaterialet. Denna övervikt både i antal och 
i bevaringsgrad för kärl kan troligen kopplas till 
de närbelägna familjehyddorna där användningen 
av kärl varit stor. De tidigare nämnda AH5, 6, 7 
och 9, på baksidan av eller väl bortom hyddornas 
öppningar, har istället en viss övervikt för större 
keramikskärvor men saknar dock något större in-
slag av identifierade kärl. Det pekar istället mot 
att keramiken i dessa avfallshögar har ett annat 
ursprung än i depositioner av hela eller fragmen-
terade keramikkärl. Av de 123 identifierade kärlen 
på Högmossen kan mynningsdiametern uppskat-
tas hos huvuddelen och hos de 85 kärl som påträf-
fats i avfallshögarna framträder flera intressanta 
mönster (fig. 6). Storleken på kärlens mynnings-
diametrar ligger mellan 6 och 44 cm och kan de-
las upp i olika grupperingar. En grupp innefattar 
alla storlekar (AH3, 12), en annan grupp saknar 
de största mynningsdiametrarna (AH1, 2, 4, 10) 
medan en tredje grupp saknar kärl med de små 
och medelstora mynningsdiametrarna (AH5, 8, 9). 
Den rumsliga fördelningen av dessa avfallshögar 
antyder att vi finner de fullständiga serviserna i 
de stora familjehyddorna medan avfallshögar in-
vid den centrala Hydda C och på baksidan av flera 
familjehyddor saknar de mindre kärlen. Denna 
fördelning tyder på att de mindre och medelsto-
ra kärlen som troligen varit mest använda inom 
matlagning och servering inte har brukats i vissa 
mindre hyddor samt inte dumpats på baksidan av 

familjehyddorna. Den mindre mängden av kärl 
som påträffats i den tredje gruppen gör dock att 
resonemanget kring avsaknaden av mindre och 
medelstora kärl saknar samma empiriska underlag 
som förekomsten av de mer kompletta serviserna. 

Sammantaget indikerar storleken på skärvor, 
kärlförekomsten och mynningsdiametrarna att de 
stora familjehyddorna haft de mest kompletta ser-
viserna och att avfallshögar bortom hyddorna eller 
på baksidan av dem ofta saknar identifierbara kärl 
eller har kärl av större dimensioner.

Då kärlen analyseras med avseende på innehåll 
av lipider framträder ett mönster där storleken på 
kärlen kan kopplas till olika aktiviteter (fig. 7, fig. 
8). De största kärlen, som påträffas i avfallshögar 
i anknytning till de två familjehyddorna, verkar 
exempelvis i hög utsträckning sakna lipider och 
tolkas därför ha använts som t ex vattenkärl eller 
förrådskärl. De kärl som med hög säkerhet har an-

Antal Kärl Spann 
(cm)

Medelvärde 
(cm)

Avfallshög 3 23 8-44 21,4

Avfallshög 12 19 8-41 24,1

Avfallshög 4 17 8-34 19,2

Avfallshög 2 9 7-35 21,4

Avfallshög 1 8 6-35 22

Avfallshög 10 8 10-39 20,6

Avfallshög 5 4 30-44 36

Avfallshög 8 2 18-40 29

Avfallshög 9 2 17-33 25

Avfallshög 13 1 6 6

Avfallshög 7 1

Avfallshög 11 0

Avfallshög 14 0

Avfallshög 15 0

Avfallshög 16 0

Avfallshög 17 0

Avfallshög 6 0

Figur 6: Antal kärl som kan knytas till varje avfallshög 
samt deras kärlstorlekar (mynningsdiameter), uttryckt 
både som ett variationsområde samt som ett medelvärde.

Figure 6: The number of vessels that can be connected 
to each waste dump and their size expressed both as a 
span and as a mean value.
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vänts som kokkärl har diametrar på 10–16 cm och 
verkar alla ha använts för att tillaga en blandning 
av vegetabilier och fiskar/marina djur. Dessa kärl 
kan knytas huvudsakligen till avfallshögarna invid 
de stora familjehyddorna samt i ett par fall till de 
mindre hyddorna i Högmossens norra och centrala 
delar. Kärl som endast har använts för att tillaga 
eller förvara vegetabilier har haft diametrar på 
8–35 cm och återfinns huvudsakligen i avfallshö-
gar som kan knytas till de större familjehyddorna 
men även i ett enstaka fall hos en avfallshög intill 
en mindre hydda. Då organiska beläggningar på 
keramiken studeras framgår att AH2, 3 och 4 in-
vid den norra av familjehyddorna innehåller den 
största procentuella andelen keramikskärvor med 
organiska beläggningar. En mindre koncentration 
av organiska beläggningar påträffas också i kärl i 
AH10 och 12 invid den södra familjehyddan men 

inte tillnärmelsevis i samma utsträckning som 
kring den norra familjehyddan. Enstaka skärvor 
med organiska beläggningar påträffas även intill 
några av de mindre hyddorna men antalet är för 
litet för att man ska kunna dra några mer omfat-
tande slutsatser av dem. Troligen har de organiska 
beläggningarna ett ursprung i b.la. mat som bränt 
fast på utsidan av kärlen vilket därmed indikerar 
kokkärl. På de skärvor med organiska beläggningar 
där mynningsdiametern kan identifieras ligger den 
på 8–24 cm vilket indikerar att kokkärl även kan 
sökas utanför variationsområdet 10–16 cm. Sam-
manfattningsvis verkar det förekomma både större 
vattenkärl med en mynningsdiameter på 34–41 cm, 
kokkärl i storleksklassen 8–24 cm samt kärl med 
enbart spår av vegetabilier i storleksklassen 8–35 
cm, främst belägna i avfallshögar invid de större 
familjehyddorna. Även de två mindre flankerande 

Figur 7: En sammanfattning av lipidanalyser på 
Högmossen kopplade till kärl och hyddor.

Figure 7: A summary of lipid analyses connected to 
vessels and huts.

Kärl nr Kärlstorlek 
(cm)

Hydda Tolkning lipider

109 8 D Vegetabilier

3 10 D Fisk/marint  
– Vegetabilier Kokkärl

99 11 D Fisk/marint

88 14 B Fisk/marint  
– Vegetabilier Kokkärl

40 14 D Fisk/marint  
– Vegetabilier Kokkärl

97 14 D Vegetabilier

26 15 D, C Fisk/marint  
– Vegetabilier Kokkärl

4 16 E Fisk/marint  
– Vegetabilier Kokkärl

2 17 B Vegetabilier

93 20 B Vegetabilier

13 25 E Vegetabilier

14 29 D Vegetabilier

1 34 D Tomt

7 35 D Vegetabilier

89 41 B Tomt

Figur 8: Övergripande sammanfattning av 
lipidrester kopplade till respektive avfallshög.

Figure 8: A comprehensive summary of lipid 
residues connected to each waste dump.

Vegeta-
bilier

Kokkärl Fisk/
marint

Tomt

Avfallshög 2 X X X X

Avfallshög 4 X X X X

Avfallshög 12 X X X X

Avfallshög 1 X X X

Avfallshög 3 X X X

Avfallshög 5 X X X

Avfallshög 7 X X X

Avfallshög 9 X

Avfallshög 10 X

Avfallshög 6

Avfallshög 8

Avfallshög 11

Avfallshög 13

Avfallshög 14

Avfallshög 15

Avfallshög 16

Avfallshög 17
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hyddorna har avfallshögar med ett mindre inslag av 
kokkärl och kärl med enbart vegetabiliskt innehåll, 
men mängden av dessa kärl är avsevärt mindre än i 
avfallshögarna kring familjehyddorna.

Då keramikens dekor studeras framträder flera 
troligen meningsbärande mönster vilka tolkas 
vara resultatet av kulturella val (fig. 9). Mängden 
dekorerade skärvor i avfallshögarna kring familje-
hyddorna (AH3, 4, 10, 12) har en intressant för-
delning där den norra familjehyddan (D) har en 
lägre andel dekorerade skärvor (65,9–67,5 %) än 
den södra familjehyddan (B) (73,7–77,7 %). Då 
alla dessa avfallshögar har ett stort inslag av kera-
mik avspeglar troligen dessa olikheter att kärlen 
som använts av gruppen i Hydda B har varit de-
korerade i högre grad medan kärlen som använts 
i Hydda D har varit i lägre grad dekorerade. På ett 
mer övergripande plan finns även ett mönster där 

% med 
dekor

Avfallshög 16 100

Avfallshög 14 95,2

Avfallshög 13 87,5

Avfallshög 15 85,7

Avfallshög 10 77,7

Avfallshög 1 77

Avfallshög 8 75

Avfallshög 11 75

Avfallshög 12 73,7

Avfallshög 7 70,4

Avfallshög 2 69,6

Avfallshög 4 67,5

Avfallshög 3 65,9

Avfallshög 9 58,5

Avfallshög 5 56,8

Avfallshög 6 54,8

Avfallshög 17 50

Figur 9: Andelen skär-
vor med dekor i respektive 
avfallshög.

Figure 9: The number of 
potsherds with decor in each 
waste dump.

Figur 10: Samband 
mellan avfallshögar 
baserat på förekomst av 
keramikskärvor från 
samma kärl.

Figure 10: The relation-
ship between waste dumps 
based on occurrence of pots-
herds from the same vessel.

AH

Avfallshög 1

Avfallshög 2 3, 4, 5

Avfallshög 3 2, 4, 5

Avfallshög 4 2, 3, 5, 7

Avfallshög 5 2, 3, 4

Avfallshög 6

Avfallshög 7 4

Avfallshög 8

Avfallshög 9 10

Avfallshög 10 9

Avfallshög 11

Avfallshög 12

Avfallshög 13

Avfallshög 14

Avfallshög 15

Avfallshög 16

avfallshögar som varit placerade väl bortom in-
gångar till hyddor (AH2, 5, 6 och 9) har innehållit 
mindre mängder av dekorerade skärvor från kärl 
än avfallshögar som varit placerade invid ingångar 
till hyddor.

Då keramikkärlen i avfallshögarna analyseras 
med avseende på rumslig fördelning står det klart 
att inte alla kärl har dumpats i enskilda avfallshögar 
(fig. 10). Istället finns flera kärl som dumpats i två 
och även tre olika avfallskontexter. Detta har huvud-
sakligen skett invid den norra familjehyddan i AH2, 
3, 4, 5 vilka ligger både direkt utanför öppningen 
till hyddan samt på fram- respektive baksidan av 
densamma. I ett fall finns även rester av ett kärl på 
vardera sidan av gravfältet. Dessa depositioner har 
utförts så att vi idag finner kärl spridda över avstånd 
om flera tiotals meter vilket knappast kan vara en 
slump. Mest troligt indikerar de förstnämnda för-
delningarna av kärl urstädningar av aktivitetsytor 
eller hyddor, där olika typer av tillvägagångssätt 
valts vid olika tillfällen. Den sistnämnda fördel-
ningen av ett kärl på båda sidorna om det centrala 
gravfältet kan dock tänkas ha haft ett djupare kultu-
rellt syfte än ren avfallshantering (se nedanstående 
kapitlet: Aspekter på mänsklig kultur, beteende och 
samhällsordning utifrån avfallshantering).

Då artefakter såsom figuriner och lerpärlor i ke-
ramik och/eller bränd lera beaktas framträder andra 
mönster än de vi finner hos kärlen (fig. 11). De har 
påträffats i en förhållandevis begränsad omfattning 
på Högmossen men fördelar sig någorlunda jämnt 
i och utanför avfallshögarna. Den här rumsliga för-
delningen över platsen är så tydlig att man, gene-
rellt sett, kan påstå att det runt den nordliga famil-
jehyddan (D) samt Hydda C och E påträffas hela 
boplatsens samlade mängd av figuriner. Runt den 
södra familjehyddan saknas dessa istället helt. När 
det gäller lerpärlorna är istället den rumsliga fördel-
ningen helt jämn mellan söder och norr. Samman-
taget indikerar detta att bruket av figuriner varit ex-
klusivt medan pärlor verkar ha brukats av alla.

Sammanfattningsvis har avfallshögar som kan 
knytas till öppningarna i familjehyddorna och till 
hydda E i norr en större storleksvariation hos sin 
keramik och innehåller flera kärl än avfallshögar 
utanför dessa områden. Invånarna i familjehyd-
dorna har också haft mer fullständiga serviser med 
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olikstora kärl, där kokkärlens begränsade storlek, 
med en diameter på 10–24 cm troligen återspeg-
lar den gruppstorlek till vilken man lagat sin mat. 
Med tanke på kokkärlens storlek och volym verkar 
det rimligt att det handlar om grupper av 3–6 in-
divider som lagat mat i dessa och i ljuset av detta 
är det troligt att det rör sig om familjer, även om 
andra gruppsammansättningar naturligtvis kan 
ha varit möjliga. De större kärlen som möjligen 
använts som vattenkärl tillhör troligen en kate-
gori med relativt lång livslängd (då de t ex inte 
använts på elden) och det kan därför antas ha fun-
nits väsentligt färre sådana, en tolkning som också 
kärlstudien stöder. Den omfattande variationen av 
kärlfragment avspeglar troligen en mer eller min-
dre daglig deponering av keramikkärl, där inga 
större urvalsprocedurer har varit aktiva. Kärlför-
delningen i dessa avfallshögar speglar också flera 
skilda uppstädningstillfällen där vissa defekta kärl 
rensats undan i flera omgångar. Möjligen har de 
större skärvorna då samlats ihop först och dum-
pats nära hyddans öppning medan mindre kera-
mikfragment från senare uppstädningstillfällen 
dumpats i avfallshögar längre bort från öppningen, 
i avfallshögar som dock fortfarande varit knutna 
till aktiviteterna kring hyddan. Detta kan förklara 
bristen på identifierbara kärl i avfallshögar på bak-
sidan av de större familjehyddorna, som då främst 
emottagit ett urval av keramik som inte är lätt att 
idag identifiera som igenkännliga kärl. Dessa av-
fallshögar kan också ha tänkas ha använts för att 
dumpa keramikavfall som varit inblandat i någon 
form av produktion (troligen främst kring AH 6), 
medan de större avfallshögarna nära öppningarna 
till de stora familjehyddorna istället främst använts 
för det dagliga keramikavfallet från hushållet. 

Det kan uppfattas som en truism att säga det, 
men kärlens dekor har utan tvekan varit en del i 
människornas tankevärld på Högmossen (se t ex 
Stenbäck 2003:26ff, 193ff). Avfallshanteringen 
kan förmodas avspegla åtminstone vissa drag av de 
kulturella val som människorna har gjort. Mäng-
den dekorerade skärvor som påträffats får antas 
avspegla storleken på den yta som dekorerats på 
de olika kärlen och då framträder ett mönster där 
man i den södra familjehyddan valt att dekorera 
större delar av sina kärl medan man i norr valt att 

dekorera en mindre del. I söder har man även valt 
att inte använda sig av figuriner (som uttrycks-
form) medan man i norr har använt sig av dessa. 
Att man även valt att i högre utsträckning dumpa 
dekorerade kärl i närheten av hyddan och mindre 
dekorerade bortom densamma, kan troligen (åt-
minstone delvis) förklaras med en högre dekor-
frekvens på kärl som tillhört hushållet. Alla dessa 
val är ett tecken på hur övergripande kulturella 
företeelser som dekorerad keramik och figuriner 
kan variera kraftigt även inom en begränsad bo-
platskontext. Valen avspeglar troligen också hur 
invånarna i respektive familjehydda har uttryckt 
en särpräglad identitet.

Bergart och mineral 
Som tidigare beskrivits följer den rumsliga fördel-
ningen av bergarts- och mineralartefakterna inte 
fullständigt den som bildas av keramiken och de 
brända djurbenen. Det verkar som om hanteringen 
av stora delar av stenmaterialet har styrts utifrån 
andra premisser och endast mindre delar av ma-
terialet har slutligen dumpats i avfallshögar. Vissa 
övergripande mönster i samband med bergartsma-
terial i avfallshögar går dock att urskilja (fig. 12). Av 
de sex yxor i bergart eller skiffer som påträffades i 
avfallshögar är tre defekta. Av de tre hela yxorna är 
huvuddelen hårt nedarbetade och har troligen kas-
serats då de varit för små för att skärpa om. Åtta 
av tretton slipstenar i sandsten som påträffades 
i avfallshögarna är defekta och resterande är en-
dast delvis intakta. Av brynena som påträffats är 
alla defekta medan alla knack- och malstenar som 
framkom i avfallshögar är intakta. En skifferpil-
spets påträffad i en avfallshög är defekt och bruten 
i två delar. Av hela boplatsens samlade bearbetade 
bergart påträffades cirka 40 % i AH8 och av all den 
bergart som påträffades i avfallshögar påträffades 
cirka 45 % i just denna. Bergarten som påträffades i 
AH 8 bestod av större mängder slagen ryolit och av 
den totala mängden ryolit kring Hydda C påträffa-
des mer än hälften i AH8. En möjlig tolkning är att 
bergarten dumpats här efter användning, men mest 
troligt tillhör den en närbelägen aktivitetsyta där 
stora mängder av materialet ligger utspritt på ytan 
och i avfallshögen. Bergarten har troligen bearbe-
tats på plats och endast delar av den har flyttats över 
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Figur 11: Fördelning av figuriner och lerpär-
lor på Högmossen. En liten röd punkt en figurin, 
en stor röd punkt två figuriner och en blå punkt 
en lerpärla.

Figure 11: Distribution of figurines and clay 
beads at Högmossen. A small red dot represents 
one figurine, a large red dot two figurines and a 
blue dot one clay bead.
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till AH8. Huvuddelen av flintan som påträffades på 
Högmossen kunde kopplas till avfallshögar (fig. 12). 
Sammantaget indikerar spridningen och funktionen 
hos bergarten och flintan att vissa redskap som yxor, 
slipstenar, brynen och pilspetsar i hög utsträckning 
har dumpats i avfallshögar efter att de gått sönder 
medan de fåtal knack- och malstenar som påträffats 
varit hela då de hamnat i avfallshögen.

Då kvartsen i avfallshögarna analyseras kan 
rumsliga likheter med keramik och brända djur-
ben urskiljas (fig. 13). Likheterna består bl. a. i 
mängden kvarts, vilken är ansenligast i de största 
avfallshögarna (AH3, 4, 10, 12), dock inte i AH1 
(en av de största avfallshögarna). Häri finns istäl-
let endast mindre mängder kvarts. I AH8, som inte 
tillhör någon av de större avfallshögarna, är istäl-
let förekomst av kvarts förhållandevis stor. Den 
huvudsakliga kopplingen mellan stora avfallshögar 
och mängden kvarts indikerar dock att kvartsen in-
gått i ett avfallssystem i närområdet till eller inom 
de två familjehyddorna. Den kvarts som dumpats i 
dessa avfallshögar har bestått av både avslag, split-

ter och kärnor vilket indikerar att det både rör sig 
om avfall från slagtillfällen samt troligen också ett 
urplockat material där flera av avslagen använts 
som redskap (se Lindberg i denna volym). De av-
vikande AH1 och 8 indikerar något annat. Troligen 
kan den större mängden kvarts i AH8 kopplas till 
en närbelägen produktionsplats vilken huserats på 
en mindre aktivitetsyta alldeles utanför ingången 
till Hydda C och där stora delar av restprodukterna 
rensats ned i den närbelägna avfallshögen. Bristen 
på kvarts i AH1 indikerar att kvartsen inte i någon 
större utsträckning ingått i ett avfallshanteringssys-
tem i närområdet till eller inom Hydda E. Istället 
har troligen tillverkningen av kvartsartefakter och 
en eventuell slagplats varit belägen på andra sidan 
hyddan åt nordväst och därmed har behovet av att 
bortföra restprodukterna varit mindre.

Sammanfattningsvis har avfallshögarna på Hög-
mossen och då främst avfallshögarna kring de två 
familjehyddorna använts för dumpning av mindre 
mängder stenmaterial. I huvudsak utgörs sten-
materialet av defekta artefakter och visst produk-

Figur 12: Sammanställning av stenmaterialet i respektive avfallshög på Högmossen.

Figure 12: A compilation of the stone material in each waste dump at Högmossen.

Bergart 
bearbetad

Slipsten Slipstens-
produktion

Yxa- 
yxfragment

Mal-, glätt-, 
knacksten

Bryne Skiffer-
pilspets

Flinta

Avfallshög 1 1 1 2

Avfallshög 2 1

Avfallshög 3 1 5 1

Avfallshög 4 4 2 3 2

Avfallshög 5

Avfallshög 6 1 2

Avfallshög 7 9

Avfallshög 8 136 1 1 1

Avfallshög 9 7

Avfallshög 10 1 1 1 1

Avfallshög 11 1 1

Avfallshög 12 1 2 1 1 2

Avfallshög 13

Avfallshög 14

Avfallshög 15

Avfallshög 16 1

Avfallshög 17 1 3
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tionsavfall av kvarts. Den dåliga överensstämmel-
sen mellan bergart och avfallshögar kan troligen 
tolkas som att föremål i detta material inte ingått i 
den vardagliga avfallshanteringen, då de gått sön-
der så sällan att behovet av att rensa bort dem varit 
obetydligt. Möjligen kan det vara så att de också 
kan kopplas till aktivitetsytor där bergartsartefak-
ter som t ex slipstenar och yxor i hög utsträckning 
ligger kvar även efter det att de gått sönder. Be-
hovet att städa dessa ytor har då helt enkelt varit 
mindre. Troligen kan det tolkas som att det inte 
rör sig om ytor inne i hyddor och att bergarts-
materialet inte heller använts inne i hyddorna på 
samma sätt som keramiken. Kvartsen och de red-
skap som framställts i kvarts har i större utsträck-
ning inkorporerats som en del i avfallshantering-
en. Det har funnits ett behov att rensa bort kvarts, 
åtminstone inuti eller omedelbart utanför de två 
familjehyddorna. Troligen ser vi här ett behov av 
att hålla ytor i och kring de större hyddorna fria 
från vassa kvartsföremål. Vissa av de redskap som 
identifierats i avfallshögarna kan möjligen ha varit 
skaftade (se Lindberg i denna volym) vilket inne-
bär att de kastats på avfallshögen då skaftningen 
gått sönder. Den röda ryoliten i AH 8 med om-
givning har bedömts som helt oduglig att använda 
till redskap eller till någon form av bearbetning 
(Karl-Fredrik Lindberg muntligen). Möjligen har 
den röda färgen och eventuellt också bergartens 
avvikande fragmenteringssätt haft en specifik be-
tydelse. Att man inte särskiljt avfallsytan och akti-
vitetsytan åt då bergarten sönderdelats tyder på att 
det inte varit bergartens placering som haft signi-
fikans utan istället själva handlingen i sig. Flintans 
starka koppling till avfallshögarna är knappast en 
slump. Detta material har varit fullt inkorporerat 
i boplatsens avfallshanteringssystem på grund av 
att det troligen varit tätt knutet till aktiviteter i 
eller precis utanför hyddor.

Hyddornas interna avfallshantering
Diskussionen kring keramikens och de brända 
djurbenens fördelning över Högmossens yta har 
hittills endast berört det vi kallar avfallshögar. Ut-
över dessa måste dock även det inre av hyddorna 
beaktas, inte minst därför relationen hydda–av-
fallshög uppenbarligen varit mycket stark. Mäng-

den keramik och brända djurben i hyddorna är, i 
relation till boplatsen som helhet, liten. Samman-
lagt finner vi 7 kg eller endast drygt 2% av boplat-
sens keramik inom hyddornas väggar vilket sett 
till den sammanlagda ytan hos hyddorna är min-
dre än hälften av den mängd keramik vi kunde för-
väntas finna på samma yta i kulturlagret utanför 
hyddorna. Det tyder på att hyddorna regelbundet 
städats ur. I hyddorna finns även större eller min-
dre inslag av kvarts och bergart vilket är mycket 
intressant då dessa material inte har samma starka 
koppling till avfallshögarna utanför hyddorna och 
av allt att döma har hanterats enligt egna regler. 

Fördelningen av keramik, kvarts och brända 
djurben inom de två större familjehyddorna (B, 
D) har stora likheter. I båda hyddorna har funnits 
en central yta med mindre avfall medan det inre av 
hyddorna, i områden upp emot väggarna, istället 
har haft en större andel av avfall. Invid ingången 
i hydda B finner vi en mycket liten koncentration 
av keramik som saknas i Hydda D. Troligen är 
detta keramik som trampats ned i hyddgolvet i in-
gångsdelen. De djurarter som har identifierats i de 
två familjehyddorna består av säl, men i hydda D 
finns även små mängder av fisk. I de mindre hyd-
dorna har hanteringen av avfallet antagit tre olika 
former. I Hydda C finner vi en mindre koncen-
tration av keramik och brända djurben i hyddans 
norra del, till viss del upp emot hyddans vägg samt 
enstaka bitar av kvarts i den östra delen av hyd-
dan. Ingången och hyddans södra del har däremot 
hållits förhållandevis rena från avfall. I Hydda A 
finner vi keramik, kvarts och brända djurben över 
större delen av golvet och inget tyder på att golvet 
städats, golvet kring öppningen har dock mindre 
mängder avfall. I Hydda E har området kring in-
gången och en yta alldeles innanför hållits rena 
från keramik, kvarts och brända djurben. I det 
inre av hyddan finns en mindre mängd keramik, 
brända djurben samt enstaka bitar kvarts som inte 
företer några tydliga koncentrationer och därmed 
heller inte några spår tecken på att avfallet flyttats 
ut mot väggarna. I de mindre hyddorna består det 
brända djurbensmaterialet av i huvudsak säl och 
små mängder fisk, men i Hydda E finns även ett 
större inslag av fisk av ett flertal olika arter. De 
mindre hyddorna har ett gemensamt drag i det 
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att ingången har hållits fri från avfall och hos två 
av hyddorna även en yta innanför denna. I övrigt 
har avfallet tillåtits ansamla sig i mer eller mindre 
distinkta koncentrationer som rensats undan upp 
emot väggarna eller som i Hydda A lämnats kvar 
utan spår av städning.

Bergartens fördelning i hyddorna skiljer sig nå-
got åt från de övriga materialen, främst på grund 
av dess begränsade mängd. De få artefakter som 
påträffas utgörs av mindre bearbetade bergartsbi-
tar, brynen, slipstenar och en glättsten. Hydda A, 
B, och D är de hyddor i vilka det finns några större 
mängder av bergartsartefakter och alla dessa arte-
fakter påträffades längs med väggarna i hyddorna.

Sammanfattningsvis har hyddorna på Högmos-
sen haft ingångar som hållits rena från avfall. Det 
har även i de flesta hyddor funnits centrala ytor 
som hållits rena medan det i det inre av hyddorna 
har tillåtits ansamlas mindre mängder avfall. I flera 
fall har detta avfall rensats upp emot väggarna på 
hyddan. Denna avfallsansamling kan klassificeras 
som en sekundärdeponering av avfall inom hyd-
dans väggar medan utförseln av samma avfall vid 

ett senare tillfälle till avfallshögarna utanför hyd-
dan kan ses som en tertiärdeponering. Förbindel-
sen mellan hyddans avfall och avfallshögarna styrks 
av att en städning av hyddornas golvytor är synlig i 
alla hyddor med undantag av hydda A, och att alla 
hyddor förutom just hydda A har närbelägna av-
fallshögar med stora mängder keramik och brända 
djurben. Det är alltså tydligt att avfallet som städats 
ur hyddorna dumpats i aktuella avfallshögar utan-
för ingångarna. Detta styrks av den mycket tydliga 
samvariationen mellan brända djurben och kera-
mik i både hyddorna och avfallshögarna. Då olika 
data rörande keramiken som påträffades i hyddorna 
jämförs med data kring den keramik som påträffas 
i avfallshögarna är det endast få skillnader som sä-
kert kan fastställas. Den enda tydliga skillnaden är 
att det i hyddorna, i jämförelse med avfallshögarna, 
finns mindre av de stora keramikskärvorna. Stora 
skärvor från keramikkärl har troligen omedelbart 
rensats ur hyddan då de utgjort ett stort irritations-
moment. De brända djurbenen i hyddorna domi-
neras nästan totalt av säl vilket stämmer väl med 
avfallshögarna utanför. Ben från fisk är dock, pro-

Figur 13: Sammanställning av kvartsmaterialet i respektive avfallshög på Högmossen.

Figure 13: A compilation of the quartz material in each waste dump at Högmossen.

Vikt_kvarts Antal_kvarts Vikt/antal Antal splitter Antal kärnor Antal avslag

Avfallshög 12 923,7 81 11,4 27 4 50

Avfallshög 4 242,9 36 6,75 7 29

Avfallshög 10 231,1 35 6,6 16 2 17

Avfallshög 3 198,5 27 7,35 5 1 21

Avfallshög 8 190,7 23 8,29 5 18

Avfallshög 1 75,2 10 7,52 2 2 6

Avfallshög 11 64,4 17 3,79 5 12

Avfallshög 7 51 12 4,25 7 5

Avfallshög 9 44,8 11 4,07 4 7

Avfallshög 2 31,4 7 4,49 1 6

Avfallshög 17 28 22 1,27 9 13

Avfallshög 16 14,5 5 2,9 1 4

Avfallshög 15 12,1 2 6,05 1 1

Avfallshög 6 3,2 5 0,64 3 2

Avfallshög 5 0,1 1 0,1 1

Avfallshög 13 0,1 1 0,1 1

Avfallshög 14
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centuellt sett, färre än vad de borde vara i jämfö-
relse med avfallshögarnas innehåll. Detta förklaras 
troligen av bevarandeförhållanden som kan antas 
ha varit bättre i avfallshögarna än på hyddgolven 
men det är inte omöjligt att fisk också kan ha förts 
in i hyddorna i mindre utsträckning än säl. Fiskens 
artfördelning visar dock en god överensstämmelse 
mellan avfallshögar och hyddgolven, vilket ytter-
ligare styrker sambandet dem emellan. Kvartsen 
i hyddorna har specialstuderats av Karl-Fredrik 
Lindberg i en artikel i denna volym. Han konstate-
rar att bruksskadeanalyserna indikerar ett stort an-
tal redskap bland de få kvartsavslag som påträffas 
i hyddorna. Kvartsredskapen har även påträffats i 
avfallshögarna utanför hyddorna vilket indikerar 
att de kan knytas till en gemensam avfallshante-
ring inom och utom hyddorna. Bergartsartefakter-
nas placering längs väggarna på hyddorna antyder 
att de förvarats på plats för att kunna användas 
igen. De skall alltså inte betraktas som avfall utan 
som en redskapsuppsättning som lagts åt sidan för 
tillfället.

Sammanfattande analys av  
Högmossens avfallshantering
Avfallshanteringen på Högmossen kan delas in 
i tre delar, den ena centrerad kring insidan och 
framsidan av de två större familjehyddorna på 
norra respektive södra delen av boplatsen (B-D) 
och den andra knuten till baksidan av samma hyd-
dor samt den tredje till insidan och utsidan av de 
tre mindre hyddorna (A-C-E) på norra, mellersta 
och södra delen av boplatsen (fig. 1 & 2).

Avfallshanteringen i hyddorna och de närbeläg-
na avfallshögarna har bedrivits i tre faser där av-
fallet, bestående av defekta kärldelar, brända och 
troligen också obrända djurben, matavfall samt 
mindre mängder kvartsredskap och produktions-
avfall har mellanlagrats i hyddornas inre delar, ofta 
uppstädat emot väggarna, för att slutligen dumpas 
i avfallshögarna utanför hyddan. Denna hantering 
utgör alltså både primär, sekundär och tertiärde-
ponering av avfall, allt utfört inom och i närområ-
det till hyddan. Jämför med Schiffers (1987) ”pri-
mary & secondary refuse” och ”de facto refuse”, 
där de förstnämnda typerna (primary-primärt) 
har en motsvarighet i varandra medan min sekun-

där- och tertiärdeponering representerar Schiffers 
”secondary refuse”. Skillnaden är att jag i ovanstå-
ende resonemang använder mig av en högre upp-
lösning specifikt för hyddkontexten medan Schiffer 
i sina formeringsprocesser talar om väsentligt mer 
generella mönster. I de större familjehyddorna har 
man tillagat och/eller ätit mat inne i hyddan och 
kanske även i deras absoluta närhet. Resterna av 
måltiderna har därefter dumpats i de mest närbe-
lägna avfallshögarna utanför dörren. Troligen har 
benmaterialet använts som bränsle i härdar för att 
t ex laga mat, värma och lysa upp hyddorna samt 
för att reducera mängden avfall. En konsumtion 
av måltider inne i hyddan, där maten innehållit 
kött och benen bränts vid tillagning kan också 
förklara delar av det brända djurbensavfallet i och 
invid hyddorna. Avfallshögarna invid öppning-
arna i familjehyddorna har också en större stor-
leksvariation på sin keramik och innehåller flera 
kärl än avfallshögar utanför dessa områden. Invå-
narna i familjehyddorna har också haft mer full-
ständiga serviser med olikstora kärl och en större 
mängd kokkärl. Kokkärlens begränsade storlek 
återspeglar förmodligen den grupp åt vilken man 
lagat sin mat. Med tanke på kokkärlens storlek har 
det troligen rört sig om grupper av familjestorlek 
som lagat mat i dem. De större kärlen, möjligen 
använda som vattenkärl, tillhör troligen kärl som 
haft en lång livslängd och därmed varit få till anta-
let. Avfallshögarna nära öppningarna till de stora 
familjehyddorna har förmodligen använts främst 
för keramikavfallet från hushållet där lejonparten 
av de kasserade kärlen utgjort kokkärl. Keramiken 
avspeglar förmodligen en deponering av keramik-
kärl utan större urvalsprocedurer, men kärlfördel-
ningen i dessa avfallshögar speglar ändå sannolikt 
flera olika uppstädningstillfällen där defekta kärl 
kan ha rensats undan i flera led. Möjligen har de 
större skärvorna samlats ihop först och dumpats 
nära hyddans öppning medan mindre keramik-
fragment från senare uppstädningstillfällen även 
dumpats i avfallshögar längre bort från öppning-
en. I huvudsak utgörs det, relativt sett, oansen-
liga stenmaterialet som dumpats i avfallshögarna 
kring de två familjehyddorna av defekta artefak-
ter och visst produktionsavfall av kvarts. Troligen 
representerar inte allt detta avfall en urstädning 
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av hyddorna utan förmodligen ser vi här både ett 
behov av att hålla olika aktivitetsytor i och kring 
de större hyddorna fria från t ex vassa kvartsföre-
mål, att vid behov göra sig av med enstaka större 
bergartsföremål som slipstenar och brynen men 
även att kasta mindre mängder kvarts- och berg-
artsartefakter som använts inne i hyddorna. Den 
fåtaliga flintan på platsen har i motsats till bergart 
och kvarts varit helt inkorporerad i systemet för 
avfall, som tidigare nämnts troligen både beroen-
de på att materialet varit tätt knutet till aktiviteter 
i eller precis utanför hyddor. Ett rumsligt beteen-
de där matlagning, förtäring och viss produktion 
kan knytas till de större hyddorna är alltså synligt 
genom hanteringen av de brända djurbenen, sten-
materialet och keramiken. Invånarna i familjehyd-
dorna har också använt sig av olika materiella sig-
naler mellan de två grupperna på norra respektive 
södra boplatsområdet. Dessa signaler har bestått 
av varierande dekormängd på kärlen samt använ-
dadet av figuriner eller inte. Kärl som tillhört hus-
hållet/hyddan verkar också ha dekorerats i högre 
utsträckning än kärl som kan knytas till en extern 
aktivitet. Alla dessa företeelser speglar en intres-
sant social dimension i avfallet och ger en möjlig-
het att bilda oss en uppfattning om människornas 
ickemateriella värderingar.

På baksidan av de två familjehyddorna, och 
då främst Hydda D, har dumpning av benavfall 
försiggått, framför allt av slaktavfall som kan ha 
bränts för bl a uppvärmning och/eller renhållning. 
Möjligen har baksidan av de två familjehyddorna 
varit slaktplats men det kan även vara så att det 
bara är platsen för eldning med slaktavfall. Slak-
ten eller åtminstone depositionen av det brända 
slaktavfallet, och mindre mängder produktions-
avfall, knyts därmed speciellt till familjehyddor-
nas baksida och/eller områden väl bortom deras 
öppningar. Dumpningen av mindre keramikavfall 
från defekta kärl har av allt att döma gjorts i av-
fallshögar som varit knutna till aktiviteterna kring 
de stora familjehyddorna men ej legat i direkt an-
slutning till deras öppning. Det kan förklara den 
uppenbara bristen på identifierbara kärl i avfalls-
högar på baksidan av de större familjehyddorna. 
Dessa avfallshögar har då främst emottagit ett ur-
val av keramik som inte är lätt att idag identifiera 

som igenkännliga kärl. Avfallshögar kring dessa 
hyddor kan också tänkas ha använts för att dumpa 
keramikavfall som varit inblandat i någon form av 
produktion, t ex kring AH 6. 

Avfallshögarna vid hydda A, C och E antyder att 
dessa hyddor har haft mindre anknytning till mat-
lagning än de två familjehyddorna. Förmodligen 
har flera av benen i dessa avfallshögar haft en an-
nan förhistoria än som bara mat- eller slaktavfall. 
Långa benslag och ett tydligt inslag av terrestra 
pälsdjursarter indikerar istället produktionsavfall 
och kanske en separation av dessa från den övri-
ga boplatsen där istället säl och fisk varit nästan 
helt allenarådande. Viss matlagning och matkon-
sumtion verkar dock ha ägt rum även i eller invid 
dessa hyddor. I hyddorna finns indikationer på att 
keramik, brända djurben och mycket små mäng-
der kvarts och bergart har rensats undan från öpp-
ningarna. Omfattningen av eller om man så vill 
noggrannheten i städningen har dock varit lägre i 
jämförelse med de två familjehyddorna då en stör-
re andel av den övriga golvytan varit täckt av av-
fall. Ett undantag från detta är Hydda A där ingen 
städning alls verkar ha ägt rum. Bearbetningen av 
röd ryolit i utkanten av Hydda C har tolkats ut-
göra en del av en sysselsättning där aktivitetsyta 
eller avfallskontext saknat signifikans för bergar-
tens placering. Bergarten har alltså varken tillhört 
avfallskategorin eller den funktionella kategorin. 
Istället upptar den en rituell position, där troligen 
själva handlingen som skapat det fragmenterade 
materialet varit viktigast, inte materialet i sig el-
ler dess placering. Likheter med material på mel-
lanneolitiska platser som Fräkenrönningen och 
Brännpussen (Björck 1998:51, Nilsson 2006:86) 
indikerar att fenomenet inte är unikt utan troligen 
kan kopplas till handlingsmönster som är relativt 
vanliga på neolitiska boplatser längs litorinahavet. 

Inom alla tre avfallsområdena påvisar den för-
höjda fosfathalten att organiskt material har kas-
tats i avfallshögarna vilket indikerar att detta ma-
terial ingått i samma avfallskategori som keramik 
och benmaterialet. Det innebär också att det i 
närheten av varje avfallshög också bör ha försig-
gått ett arbete med organiska material. Sett till att 
rester av organiskt material endast ytterst sällan 
bevarats är det svårt att med någon säkerhet be-
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skriva vad som kan tänkas ha kastats i avfallshö-
garna på Högmossen. Men förslagsvis kan det ha 
rört sig om så diversifierade material och använd-
ningsområden som bädd- och täckmaterial till 
hyddor, ben-, horn- och träartefakter samt dess 
produktionsavfall, matavfall, slaktavfall, behållare 
eller varför inte mer personliga saker som rester av 
trasiga klädesplagg och utrustningsdetaljer

Glädjen, avfall på en jaktstation

Under 2003 undersökte UV GAL en mindre ti-
digneolitisk lokal kallad Glädjen (RAÄ 86), be-
lägen i Tierps socken, Uppland (Lindberg 2006). 
Dateringar av organiska beläggningar på keramik 
samt träkol indikerar att platsen brukats vid ett 
flertal tillfällen under perioden tidigneolitikum–
bronsålder. I denna studie är det främst de tidig- 
och mellanneolitiska aktiviteterna, 3800-3700f Kr, 
2800-2700 f Kr som kommer att analyseras. På 
platsen påträffades inga säkra spår av hyddor eller 
vindskydd, även om en större stenröjd yta samt en 
tydlig fyndfördelning talar för att åtminstone ett 
sådant funnits på platsen. Det är troligt att Gläd-
jen inte använts för någon längre tids boende utan 
istället utgjort en mindre tidig- och kanske också 
mellanneolitisk jaktstation (Lindberg 2006:58).

Då den rumsliga fördelningen av neolitisk ke-
ramik (0,8 kg) studeras framträder ett mönster 
av flera keramikkoncentrationer kring en central 
stenröjd och i huvudsak fyndtom yta (fig. 14). Av 
den totala mängden keramik på platsen förekom-
mer cirka 60 % i koncentrationerna och de mindre 
mängder keramik som omger koncentrationerna 
har av utbredningen att döma utgjort ett ”spill” 
från dumpningen av avfallet. Av de största skär-
vorna förekommer 75 % inom keramikkoncentra-
tionerna vilket indikerar att speciellt större skär-
vor rensats undan. Inom varje dump, samt till viss 
del utanför, finns tydliga koncentrationer av ke-
ramik som kan tolkas som enskilda dumpningar, 
möjligen från ett skinn eller behållare som fyllts 
med avfall (se exempelvis Karsten & Knarrström 
2003:158f för ett exempel). I vissa fall har kerami-
ken i dessa koncentrationer tolkats härröra från en-
skilda kärl. Keramiken verkar inte samvariera med 
några dumpningar av organiskt material vilket 

troligen kan tillskrivas både ett icke strukturerat 
omhändertagande av det organiska avfallet samt 
korta vistelser där mängden organiskt material 
varit för litet för att kunna spåras idag. Keramiken 
samvarierar endast i undantagsfall med de mindre 
mängderna (50 stycken) kvarts och bergartsarte-
fakter. Huvuddelen av kvarts- och bergartsmate-
rialet påträffades istället på en yta sydväst om den 
stenröjda ytan med ett större kulturlager. Ytan har 
bedömts utgöra en aktivitetsyta från bronsålder 
(Lindberg 2006:56f), men mindre mängder kvarts 
och bergart kan även ha avsats under neolitikum. 
Om så är fallet har det även funnits en mindre av-
fallsdump med keramik i samma område, vilket 
utgör den enda större samvariationen mellan ke-
ramik bergart och kvarts på Glädjen. En mindre 
stenröjd yta på ytans nordvästra del hyste en min-
dre avfallsdump samt ett område med en mer dif-
fus fyndansamling som möjligen utgör en kastzon 
där keramik- och kvartsmaterial kastats upp emot 
den storblockiga moränen. 

Sammanfattningsvis kan man tolka platsen som 
att det på den centrala stenröjda ytan sannolikt har 
rests ett mindre vindskydd eller hydda och att de 
omgivande keramikkoncentrationerna skulle re-
presentera städningar av konstruktionen. Avsak-
naden av fyndkoncentrationer inom den stenröjda 
ytan indikerar att avfallshanteringen varit effektiv 
åtminstone vad gäller själva konstruktionen. För-
modligen speglar varje keramikkoncentration se-
parata besök då både tidigneolitiska och mellan-
neolitiska dateringar har framkommit på platsen. 
Koncentrationerna av keramik inom varje dump 
representerar troligen separata städtillfällen då 
enskilda defekta kärl har rensats undan. Att det 
till stor del saknas rumsliga överlappningar mel-
lan olika material på platsen kan knappast tillskri-
vas ett kulturellt val sett till det långa tidsspannet. 
Istället speglar avfallshanteringen på Glädjen mer 
sannolikt ett behov där den största materialgrup-
pen, i detta fall keramiken, har strukturerats i vad 
som med längre tid och sammanhängande besök 
skulle ha kunnat bli avfallshögar, medan mängden 
av andra material varit för liten för att ett behov 
av hantering skulle uppstå. Varje avfallshög har 
endast blivit representant för ett enstaka besök. 
Att vi inte ser några tydliga rumsliga överlapp-
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Figur 14: I mitten den stenröjda ytan på Glädjen, tolkad som en stenröjd yta för någon typ av konstruktion. Den 
omgärdas av flera koncentrationer av avfallsmaterial.

Figure 14: At the centre of the picture is the stone clearing at Glädjen, interpreted as a stone cleared area used for 
some form of construction. It is surrounded by several concentrations of waste material.



493arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

ningar av dumpningar har troligen samband med 
konstruktionen och hur öppningen på denna har 
riktats. Detta kan troligen liknas vid Högmossens 
dumpar kring öppningarna. En mindre avfalls-
dump och kastzon på en avsats i nordväst utgör 
möjligen rester efter ytterligare ett kortvarigt ned-
slag. Glädjen utgör sammantaget ett bra studieob-
jekt för hur avfall strukturerats vid tillfälliga besök 
och nedslag på en mindre plats i landskapet.

Snåret, en kortvarig åretrunt - 
bosättning med ”protodumpar” 
Under 2003 undersöktes av UV GAL en mindre 
tidigneolitisk lokal kallad Snåret (RAÄ 291), i Ven-
dels socken, Uppland (Björck & Larsson 2007). Da-
teringar av organiska beläggningar på keramik in-
dikerar att platsen använts kring 3400 BC (cal.). På 
platsen påträffades tre hyddor (Hydda 1, 2, 3) vilka 
hade ett starkt rumsligt samband med ett mindre, 
och kraftigt fragmenterat, keramik och benmate-
rial. Även en mindre slagplats för kvarts identifie-
rades intill en av hyddorna och delar av kvartsma-
terialet hade vid tillverkningen hamnat upp emot 
hyddans vägg. I en kokgrop som överlagrats av en 
av de upphöjda hyddgrunderna på platsen fram-
kom ett kiselmikrofossilmaterial, som tolkats ha 
suttit på marina vegetabilier, vilket kan tolkas som 
att denna typ av vegetabilier tillagats i kokgropen. 
Troligen ser vi här lämningar efter en av boplatsens 
stapelfödor. Platsen har bedömts utgöra en kort-
varig helårsbosättning som troligen övergivits efter 
några år då stranden dragit sig för långt bort för 
att den skulle utgöra en bra utgångspunkt för den 
marina jakten och insamlingen som bedrivits.

Snårets fyndmaterial uppvisar flera mönster 
som kan tolkas som tecken på en avfallshante-
ring (fig. 15). Keramikmaterialet återfinns i flera 
fall (cirka 1 kg av totalt 3,5 kg) inuti hyddorna 
och ofta i eller kring nedgrävningar. Då flera av 
dessa har bedömts vara oliktida i jämförelse med 
hyddorna har fördelningen av keramik inuti hyd-
dorna främst bedömts utifrån fynd i golvlagren. 
Keramik har av allt att döma rensats undan upp 
emot hyddans väggar vilket därmed troligen ut-
gör en sekundärdeponering av avfallet (Björck & 
Larsson 2007). Utanför hyddorna förekommer 

keramik huvudsakligen i tre koncentrationer nära 
hyddornas öppningar. Dessa innehåller ungefär 
hälften (1,74 kg) av hela boplatsens keramikma-
terial (3,5 kg) och i koncentrationerna påträffas 
cirka 70 % av de största skärvorna. Fördelningen 
av dessa större skärvor står i proportion till mäng-
den keramik i avfallskoncentrationerna förutom 
i den sydligaste avfallskoncentrationen där en-
dast få stora skärvor påträffas. Troligen kan för-
delningen tolkas som att det i de två nordligaste 
keramikkoncentrationerna dumpats flera rester av 
kärl som gått sönder, medan den södra keramik-
koncentrationen istället representerar exempelvis 
några mindre rengörningar av hyddgolven där de 
större skärvorna redan tidigare rensats bort. Den 
mellersta avfallskoncentrationen ansluter väl till 
flera rännor som gått runt den närbelägna hyd-
dan och tolkningen av detta är att deponeringen 
av keramik huvudsakligen har ägt rum direkt ned 
i rännan i ett koncentrerat område som med ti-
den blivit större då rännan siltat igen (Björck & 
Larsson 2007). Samma hydda har även övergivits 
efter en kortare tids användning och ersatts av en 
annan några meter åt väster. Troligen har denna 
nya hydda ”ärvt” den gamla avfallskoncentratio-
nen, vilket ytterligare inneburit en förskjutning 
och ökning av storleken på avfallskoncentratio-
nen. Kvartsen på Snårets stenåldersboplats (cirka 
0,63 kg) påträffades huvudsakligen inom slagplat-
sen samt mindre mängder i hyddorna och enstaka 
anläggningar däri. Kvartsavfallet låg alltså antin-
gen kvar på tillverkningsplatsen eller har i enstaka 
fall förts ut på boplatsen och in i hyddorna. Den 
observerade väggeffekten hos kvartsen i slagplat-
sen utgjordes av flera större kvartsavslag som 
medvetet verkar ha placerats upp emot hyddväg-
gen. Kvartsen samvarierade inte på något sätt med 
keramikens avfallskoncentrationer utan har haft 
en egen avfallshanteringspraxis. Flera bergartsar-
tefakter såsom slipstenar och brynen samt avslag 
påträffades på Snårets stenåldersyta. Den rumsliga 
fördelningen indikerar att brynena och slipstenar-
na grupperats till vardera hyddan och har troligen 
utgjort ett boplatsmöblemang på platsen. Av berg-
arten verkar endast enstaka bergartsavslag samva-
riera med keramikkoncentrationerna. De brända 
djurbenen på Snåret har inte heller någon stark 
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Figur 15: De tre hyddgrunderna på Snåret med omgivande rännor samt de tre ”protodumparna” 

Figure 15: The three hut foundations at Snåret with surrounding trenches and the three “proto dumps”.
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anknytning till keramikens avfallskoncentrationer 
utan påträffas istället främst i anläggningar såsom 
rännor samt i nedgrävningar inuti hyddorna och 
i flera fall på slagplatsen. Fosfatfördelningen på 
platsen indikerar ett samband mellan fynd, rän-
nor och förhöjda fosfatvärden, men något starkt 
samband med de identifierade keramikkoncentra-
tionerna finns inte och i hyddorna saknas större 
inslag av fosfater. Detta har tolkats som att större 
mängder organiskt material har dumpats i eller 
nära rännorna kring hyddorna, samtidigt som det 
även kastats mindre mängder på den omgivande 
marken som helhet. Hanteringen av det organiska 
materialet har alltså bara delvis ingått i en avfalls-
hantering. Troligen kan man tolka fördelningen av 
fosfaterna som att hyddorna regelbundet rensats 
på organiskt material och att detta kastats ned i 
rännorna kring hyddan medan organiskt material 
som använts utanför hyddan istället kastats direkt 
på platsen för dess användning. 

Sammanfattningsvis framstår Snåret, i jämfö-
relse med Högmossen, som en plats med inslag av 
både struktur och oordning i avfallshanteringen. 
De koncentrationer av keramik vi kan obser-
vera utanför hyddorna representerar troligen tre 
avfallshögar under tillväxt eller om man så vill 
protodumpar. Placeringen av keramikkoncentra-
tionerna invid/i rännor eller på vardera sidan av 
hyddorna indikerar att keramiken förts ut från 
hyddorna till en närbelägen dump. Principen är 
densamma som observerades på Högmossen och 
skiljer sig huvudsakligen från denna genom att en-
dast en materialkategori behandlats på detta sätt. 
Förekomsten av avfall (keramik, brända djurben 
och mindre mängder kvarts) inne i hyddorna lik-
nar Högmossen, liksom det faktum att en del av 
detta material förts upp emot hyddornas väggar. 
På samma gång indikerar frånvaron av organiskt 
material i hyddorna att, mest troligt, matrester har 
rensats ut ur hyddorna. Tolkningen att dessa res-
ter dumpats i rännorna kring hyddorna indikerar 
att det organiska materialet precis som keramiken 
ingått i ett avfallshanteringssystem som delvis, 
genom förekomsten i rännor, också kan kopplas 
till keramikens avfallssystem. Den på Högmossen 
beskrivna primär-, sekundär- och tertiärdepone-
ringen av avfall från hyddor till externa dumpar 

har även funnits på Snåret, men har, som beskri-
vits ovan, enbart gällt keramik och visst organiskt 
material. Snåret framstår som en boplats med en 
avfallshantering under tillväxt. Troligen beror de 
svaga mönstren på att platsen inte använts under 
någon längre tid och på att behovet av att struk-
turera boplatsens avfall inte ännu uppstått. Hade 
Snåret istället varit bebott under en generation 
hade förmodligen platsen liknat Högmossen. Snå-
ret är alltså ett utmärkt studieobjekt för avfalls-
hanteringens uppbyggnadsfas.

Brännpussen, specialiserad  
verksamhet och avfallshantering
Under 2003 undersökte UV GAL en mellanneoli-
tisk lokal kallad Brännpussen (RAÄ 436), i Tensta 
socken, Uppland (Nilsson 2006). Dateringar av 
brända djurben gav platsen en tidsbestämning till 
mellanneolitikum cirka 2750 f Kr. På platsen på-
träffades två hyddor (Hydda 1, 2) vilka till stor del 
varit separerade från de större mängder av kera-
mik, brända djurben, bergart och mindre mängder 
kvarts som främst påträffades söder, väster och ös-
ter om hyddorna. Även två större stenpackningar 
påträffades på boplatsens centrala och sydvästra 
delar. Dessa stenpackningar har tolkats represen-
tera en slaktplats respektive en rituell struktur. Då 
Brännpussen inte totalundersökts vare sig i plan el-
ler stratigrafiskt får tolkningar av platsens rumsli-
ga mönster bedömas med försiktighet. På grund av 
detta blir också jämförelser mellan fyndmängder i 
olika kontexter mer osäkra. Brännpussen tolkas ha 
varit en plats för specialiserad verksamhet som ma-
rin jakt och/eller sociala aktiviteter där närvaron 
på platsen bedömts ha utgjorts av säsongsmässiga 
vistelser under en längre tid (Nilsson 2006:96).

Förekomsten av avfallshögar  
och avfallsdumpar
Brännpussens fyndmaterial uppvisar flera mönster 
som kan tolkas representera en avfallshantering. 
Huvuddelen av keramiken och det brända djur-
bensmaterialet bildade ett avlångt och böjt stråk 
i sydvästlig-nordostlig riktning, ned emot och 
längs den dåtida stranden. Denna koncentration 
bedömdes ha utgjort en någorlunda homogen 
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matta av fynd, en tolkning som vid närmare be-
traktande inte helt stämmer. Stråket med keramik 
och brända djurben kan delas upp i flera distinkta 
koncentrationer (fig. 16). Koncentrationerna är 12 
till antalet (AH1–12) och innehåller i elva fall en 
blandning av keramik och brända djurben och i 
ett fall endast keramik (fig. 17). Ytterligare tre av-
fallshögar finner vi i den västra delen av området, 
utanför Hydda 1 samt på den nordöstra delen av 
platsen (AH13–15). Av dessa tre avfallshögar är det 
endast AH15 som innehåller både brända djurben 
och keramik, de två övriga avfallshögarna består 
endast av keramik. Alla avfallshögar som hade stör-
re delar av sin yta förlagd i utkanten av det hand-
grävda området (4 stycken) saknar tillförlitliga av-
gränsningar i plan, vilket innebär att delar av deras 
former får betraktas som hypotetiska. Bergarten på 
platsen bestod av större mängder bearbetad porfyr 
samt hälleflinta. Fördelningen av dessa material 
innebär att de enda egentliga koncentrationerna 
av bergart har funnits i AH2, AH4 och AH5 samt i 
de två stenpackningarna på den centrala respektive 
sydvästra delen av platsen. Kvarts samvarierar en-
dast i ett fall med avfallshögarna och det är i AH13. 
Fyndfördelningen mellan avfallshögar och det öv-
riga kulturlagret varierar kraftigt för olika mate-
rial (fig. 18). Men då avfallshögarnas yta beaktas 
(endast cirka 20 % av den fyndförande ytan) fram-
står fördelningen av huvuddelen av keramiken, de 
brända djurbenen och bergarten i koncentrationer 
som ställd utom allt tvivel.

På den östra delen av Brännpussen fanns 11 an-
läggningar som bestod av cirkulära stenansamling-
ar med både eldpåverkad och icke eldpåverkad sten 
(fig. 16). Anläggningarna var mycket grunda och 
hälften av dem fyndförande och de anslöt även i ett 
par fall direkt till avfallshögarna i samma område. 
Tolkningen av dessa anläggningar är svår då de-
ras stratigrafiska avgränsning är svårtolkad. Trots 
detta bedöms de alla ha haft att göra med de om-
givande avfallshögarna. Möjligen ser vi här resulta-
tet av mindre dumpningar av sten från härdar och 
kokgropar och/eller rensningar av sten från mindre 
aktivitetsytor. Stenen och de i vissa fall förekom-
mande fynden bildar alltså mindre avfallsdumpar 
vars uppkomst troligen kan kopplas till en aktivi-
tet i närområdet. I Brännpussens östra utkant på-

träffades även en större avfallsgrop i utkanten av 
avfallshög 11. Gropens fyllning överensstämmer 
delvis med innehållet i avfallshögen och troligen re-
presenterar avfallshögen överflödigt material som 
spillt ut på ytan då gropen fyllts över sina breddar.

Avfallskontexternas innehåll
Då fyndmaterialet i avfallshögarna specialstude-
ras står det klart att större keramikskärvor och 
avfallshögar inte har samma starka samband som 
observerats på flera andra platser. Mindre än 40 % 
av de största skärvorna påträffas i avfallshögar 
medan mängden keramik i högarna utgör 50 % av 
all keramik på hela platsen. På Brännpussen har av 
allt att döma större keramikskärvor oftare dum-
pats utanför avfallshögarna än i desamma. Det är 
endast i tre fall som större mängder av stora ke-
ramikskärvor påträffats i avfallshögar och det är 
i AH4, AH5 och AH8. Intressant nog har dock 
större keramikskärvor i flera fall dumpats i närom-
rådet till flera avfallshögar, exempelvis söder om 
AH8 vilket troligen kan tolkas som en medveten 
handling. Bränd lera förekommer i de flesta av-
fallshögar och i flera fall har pärlor och figuriner i 
detta material påträffats i avfallshögarna (fig. 17). 

Det brända djurbensmaterialet i avfallshögarna 
bildar flera intressanta mönster och förmodligen 
har man på platsen, precis som på Högmossen 
(se ovan), bränt benmaterialet för uppvärmning 
och/eller renhållningssyften. Artfördelningen i 
respektive avfallshög är inte homogen utan det 
är endast i ett mindre antal som både terrestra 
och marina däggdjur förekommer tillsammans 
och ett ännu mindre antal som även fisk återfinns 
(fig. 19). En viss separation av dessa grupper kan 
alltså identifieras på platsen och avfallshögarna 
med djurarter inom alla grupperna ligger båda 
på eller invid stenpackningarna. Troligen kan 
vi söka anledningen till artrikedomen i avfalls-
högarna i närvaron av dessa konstruktioner och 
de aktiviteter som försiggått där. Endast ett få-
tal ben har påträffats på platsen intakta., alltså 
ej fragmenterade under eller efter bränningen. 
Huvuddelen av dessa framkom i AH4 men en-
staka även i AH15. Denna fördelning skulle kun-
na tolkas som att det i dessa avfallshögar även 
dumpats ett djurbensmaterial som t ex utsatts 
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Figur 16: Identifieringen av 
avfallskontexter på Brännpus-
sen utgick från både isaritmer 
samt relaterade fyndinsamlings-
enheter (rutor). Källmaterialet 
i de ovan redovisade sprid-
ningarna är keramik fördelat 
utifrån vikt. Den sammanlagda 
bilden, där hänsyn tagits till 
både keramik och brända 
djurben, är en schematisk 
översikt över avfallshögarnas 
och konstruktionernas rumsliga 
fördelning.

Figure 16: The identifi-
cation of waste contexts at 
Brännpussen was made from 
analyzing find materials both 
as isarithms and in squares. The 
source material used in the two 
examples above is the weight 
of ceramics. The summarizing 
representation is a schematic 
overview over the waste dumps 
(where all find materials have 
been taken into account) and 
the distribution of the con-
structs.  
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för lägre förbränningstemperaturer, där benen i 
högre grad överlevt intakta, alternativt har dessa 
avfallshögar haft bättre bevarandemöjligheter 
för brända djurben. Bergarten i avfallshögarna 
består huvudsakligen av avslag och splitter samt 
ett enstaka spån. Endast ett fåtal av dessa har 
bedömts vara formella redskap eller haft någon 
funktion, även om det omfattande porfyrmate-
rialet i AH4 bedömts utgöra rester efter en red-
skapsproduktion (Nilsson 2006:49). Den del 
av AH4 som varit belägen i stenpackningen har 
tolkats utgöra en slagplats för porfyr eftersom 
stora mängder splitter påträffades. Inga övriga 
redskap i bergart har påträffats i avfallshögar-
na, vilket indikerar att defekta sådana tydligen 
inte har ingått i lokalens övriga avfallshantering. 
Kvartsen som påträffades i AH13 innehöll både 
använda och icke använda redskap och har be-
dömts kunna tillhöra en dump och/eller en ar-
betsplats (Nilsson 2006:51). Sett till de övriga 
materialen i samma koncentration är tolkningen 
av platsen att den troligtvis utgjort en dump/
avfallshög till någon form av närliggande aktivi-
tetsyta. Utbredningen av fosfater på boplatsen i 
relation till avfallshögarna är svår att bedöma då 

endast få prov har analyserats från avfallshögar. 
Endast i ett fall finns en tydlig indikation på att 
organiskt material har dumpats i en avfallshög 
och det är i AH10 där några av boplatsens högsta 
fosfatvärden noterades (Nilsson 2006:72ff).

Hyddans interna avfallshantering
I Hydda 1 påträffades små mängder av keramik, 
ben och bergart. Keramikmaterialet i hyddan låg 
upp emot den västra väggen i ett långsmalt bälte 
och det ringa ben- och bergartsmaterialet påträf-
fades företrädesvis i golvlagret i de östra och cen-
trala delarna av hyddan, medan en större slipsten 
påträffades invid väggen bredvid ingången (se även 
Larsson & Lindberg i denna volym). Den rums-
liga fördelningen av avfallet i hyddan kan tolkas 
som att det försiggått en viss uppstädning, åtmins-
tone av keramikmaterialet (Nilsson 2006:78). De 
låga fosfatvärdena kan även tolkas som att hyddan 
har hållits ren från organiskt material. Den allde-
les utanför öppningen av hyddan belägna AH14 
och dess innehåll av keramik kan förmodligen 
knytas till aktiviteterna i hyddan och förmodligen 
kan hyddan på Brännpussen knytas till samma de-
poneringsstrategier från hyddan till avfallshögen 

Figur 17: Fördelningen av olika fyndmaterial i respektive avfallshög på Brännpussen.

Figure 17: The distribution of different find categories in each waste dump at Brännpussen.

Keramik Bränt djur-
ben

Bergart 
porfyr

Bergart 
hälleflinta

Kvarts Bränd lera Figuriner Pärlor

AH 1 X X X X

AH 2 X X X X X

AH 3 X X X X

AH 4 X X X X X

AH 5 X X X X

AH 6 X X

AH 7 X X X X

AH 8 X X

AH 9 X X

AH 10 X X X X

AH 11 X X

AH 12 X X

AH 13 X X X X

AH 14 X X

AH 15 X X
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som har kunnat observeras på Högmossen och 
Snåret (se ovan). Närvaron av en större slipsten 
invid hyddans vägg kan liknas vid förvaringen av 
bergartsredskap i Högmossens hyddor. Hydda 2 
på Brännpussen var helt fyndtom och det sakna-
des också följdriktigt en avfallshög i närområdet. 

Sammanfattande analys av  
Brännpussens avfallshantering
Brännpussen har tolkats utgöra en plats i första 
hand använd för speciella aktiviteter, snarare än en 
plats för boende. Detta kan vara en utgångspunkt 
för en tolkning av en avfallshantering. De hyddor 
som finns på platsen har endast en mindre avfalls-
kontext kopplad till sig, i omfattning och innehåll 
mer lik de protodumpar som påträffades på Snå-
ret än de mer fullgångna avfallshögar man fann på 
Högmossen. Boendet i sig verkar därmed endast 
ha haft en minimal påverkan på hur avfallet för-
delats på platsen. Enkelt uttryckt kan man säga att 
medan platser som Högmossen, Glädjen och Snå-
ret har haft hyddan som centrum för avfallshante-
ringen har Brännpussen istället haft aktivitetsytan 
i centrum för den samma.

Tre avfallshögar (AH12, 13, 15) kan beskrivas 
som perifera i förhållande till övriga aktiviteter på 
platsen och har troligen tillhört aktivitetsytor som 
av olika anledningar placerats i utkanten. Ett ex-
empel är AH13 där huvuddelen av platsens kvarts 
påträffats och med tanke på att kvartsbearbet-
ningsplatser ofta placeras i utkanten av boplatser är 
det troligt att aktivitetsytan och avfallshögen kan 

knytas till en sådan aktivitet (Nilsson 2006:54). 
Vad de övriga aktivitetsytorna har haft för funk-
tion eller ens varit placerade är svårare att svara på. 
Bäver förekommer endast i AH15 och i den södra 
stenpackningen. Tidigare har denna avvikande fö-
rekomst tolkats som att detta djur haft en speciell 
status på boplatsen (Nilsson 2006:95f). Detta kan 
möjligen vara en del i en förklaring till aktivitetsy-
tans och avfallshögens perifera placering.

Avfallshögarna 1–4 ligger alla kring eller på/i 
stenpackningar och har troligtvis haft en koppling 
till aktiviteterna kring dessa. Den södra stenpack-
ningens tre avfallshögar (AH1–3) kan kopplas till 
stenpackningen både genom likheter i fyndmate-
rial, bl a identifierade arter i det brända djurbens-
materialet eller fördelningen av hälleflintan, samt 
genom den rumsliga närheten till stenpackningens 
sidor. Troligen utgör avfallshögarna utrensningar 
av material från stenpackningen. Förekomsten av 
en större stensatt och fyndförande grop i mitten 
av AH2 samt stora likheter mellan materialen i 
gropen och avfallshögen kan troligen tolkas som 
att gropen utgör den primära depositionsplatsen 

Figur 18: Den procentuella fördelningen av olika 
fyndmaterial i avfallshögar, det övriga kulturlagret samt 
anläggningar på Brännpussen.

Figure 18: Find categories in waste dumps, the 
cultural layer and features at Brännpussen expressed as a 
percentage. 

Figur 19: Fördelningen av olika övergripande djurar-
ter inom respektive avfallshög på Brännpussen.

Figure 19: The distribution of the overall animal 
types and the waste dumps at Brännpussen.

Avfallshögar Kulturlager Anläggningar

Keramik 50 20 30

Brända 
djurben

45 40 15

Bergart 60 33 7

Kvarts 35 50 15

Obest  
Däggdjur

Marint  
Däggdjur

Terrestiskt  
Däggdjur

Fisk

AH 1 X

AH 2 X X X X

AH 3 X

AH 4 X X X X

AH 5 X X

AH 6 X X

AH 7 X X

AH 8 X X X

AH 9 X X

AH 10 X X

AH 11 X X X

AH 12

AH 13

AH 14

AH 15 X X
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medan avfallshögen avspeglar en period då gro-
pen fyllts igen eller blivit full. Avfallshög 4 kan 
istället knytas direkt till själva stenpackningen 
den ligger på. Då material även påträffats under 
stenpackningen kan depositionsförloppet tecknas 
på följande sätt: en primär deponering av avfall 
täcks efter en kortare tids användning av en sten-
packning. Stenpackningen används förmodligen 
för slakt av bytesdjur under en period och samti-
digt används ytan också som slagplats för porfyr 
(Nilsson 2006:84). När stenpackningen slutats 
användas som en slakt- och slagplats fortsätter 
dock avfallsdepositionen och den breder ut sig 
även utanför stenpackningen för att till slut täcka 
ett område på flera tiotals kvadratmeter.

Avfallshögarna 5–11 bildar tillsammans med de 
elva avfallsdumparna ett större sammanhängande 
avfallsområde. Då dessa inte ansluter till några 
identifierbara konstruktioner får man anta att det 
norr eller söder om området funnits ett eller flera 
aktivitetsområden där man använt sig av kera-
mikkärl men endast små mängder av bergart eller 
kvarts. Benmaterialet som bränts på, eller i när-
området till, aktivitetsytorna har huvudsakligen 
bestått av sälben vilka efter förbränning dumpats i 
avfallshögarna. En tolkning är att varje avfallskon-
centration har sitt ursprung i ett enskilt besök eller 
en sekvens av besök. Detta skulle kunna förklara 
det stora antalet avfallshögar och avfallsdumpar 
inom ett begränsat område. 

Sammantaget verkar avfallsdepositionen på 
Brännpussen främst ha tagit formen av rensningar 
av aktivitetsytor från keramik och brända djur-
ben medan organiskt material och stenmaterial 
endast i mindre omfattning omfattats av samma 
deponeringsstrategi. De påträffade hyddorna re-
presenterar i ett fall samma avfallshantering som 
på Högmossen med en primär, sekundär och ter-
tiärdeponering av avfall, utfört inom och i närom-
rådet till hyddan.

Djurstugan, avfallshantering  
i och kring ett hus
Under 2003 undersökte UV GAL en sen mellanneo-
litisk lokal kallad Djurstugan (RAÄ 346), i Tierps 
socken, Uppland (Ytterberg 2006). Dateringar av 

brända djurben, träkol, hasselskal och sädeskorn 
tidsbestämde platsen till cirka 2400–2280 f Kr. På 
platsen påträffades ett hus med en försänkt golvy-
ta. Även flera ansamlingar av fyndmaterial (brända 
djurben, keramik, bergart, flinta och kvarts) anslöt 
väl till huset och har bedömts utgöra en kontext. 
Enstaka mindre nedgrävningar påträffades i husets 
närhet av vilka åtminstone en har bedömts vara 
en avfallsgrop under en avfallskoncentration. Då 
Djurstugan inte totalundersökts i plan utan främst 
undersökts med utgångspunkt från huset och dess 
omgivningar, får tolkningar av platsens rumsliga 
mönster bedömas med viss försiktighet. På grund 
av detta blir också jämförelser mellan fynd i vissa 
kontexter mer osäkra och får värderas annorlunda, 
inte minst då en hög andel av alla fynd påträffats i 
den ovan nämnda avfallsgropen. Platsen tolkas ha 
varit en plats för boende med en inriktning på fiske 
och jordbruk (Ytterberg 2006:72).

Då endast området kring huset totalundersökts 
kommer analysen av avfallshanteringen att främst 
koncentreras till detta område. Inom husets södra 
del fanns en diffus ansamling av keramik och brän-
da djurben med en koncentration upp emot väg-
gen och ingången på den södra kortsidan (AH1) 
(fig. 20). I husets norra del fanns ett försänkt golv-
lager som innehöll mindre mängder av keramik, 
brända djurben och flinta (A4438). På utsidan av 
huset fanns en koncentration (AH2) av brända 
djurben, bränd lera, kvarts och keramik kring en 
fyndrik avfallsgrop (A3979), vilken låg alldeles i 
den nordvästra vägglinjen till huset. Utöver de två 
fyndansamlingarna fanns inga distinkta tecken på 
att avfall hade hanterats inuti eller i närområdet till 
huset. På boplatsytan i övrigt har allt för små ytor 
undersökts för att rumsliga mönster skall gå att dis-
kutera vidare, men förekomsten av keramik, brän-
da djurben och enstaka kvartsbitar 10–15 meter åt 
nordväst indikerar att även dessa ytor använts.

Avfallskoncentrationerna i och utanför huset kan 
svårligen jämföras sett till deras inbördes innehåll 
då detta är alltför begränsat. Några generella slut-
satser kan dock dras. Innehållet i avfallskoncentra-
tionerna i relation till kontexter utanför dessa va-
rierade kraftigt beroende på material (fig. 21). En 
tendens är att keramik- och benmaterialet hade en 
stark koppling till avfallskontexterna. Den rumsli-
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ga fördelningen av de största keramikskärvorna är 
också tydlig då 80 % av dessa förekom i de två av-
fallskoncentrationerna och avfallsgropen. Allt för 
få mynningsdiametrar på keramiken har kunnat 
bestämmas för att jämföra kärlstorlekar mellan 
avfallskontexterna. De brända djurbenen innehöll 
flera olika fiskarter samt obestämda däggdjur el-
ler bäver (fig. 22). Intressant i sammanhanget var 
också avsaknaden av fisk inne i huset. Stenmate-
rialets låga förekomst i avfallskontexterna antyder 
att det aldrig ingick i avfallshanteringen. I avfalls-
gropen påträffades, förutom större mängder fisk- 
och keramikavfall, även flera brända sädeskorn, 
vilket indikerar att ett material som kan kopplas 
till jordbruk deponerats här. En fosfatkartering 
har ej utförts inom avfallskoncentrationerna, vil-
ket innebär att det inte går att uttala sig om hu-
ruvida ett organiskt material har kastats i dem. I 
närområdet till koncentrationerna finns det inte 
heller några förhöjda värden. Flera fosfatförhöj-
ningar i utkanten av svackan där huset var beläget 
indikerar dock att organiskt material kan ha dum-
pats i dessa till huset perifera områden.

Sammantaget uppvisar avfallshanteringen på 
Djurstugan både likheter och olikheter med den 
på de äldre neolitiska lokalerna i studien. Före-
komsten av en avfallskoncentration på husets ut-
sida har t ex likheter med Högmossen. Samtidigt 
kan närvaron av en fyndrik avfallsgrop i denna 
kontext tolkas som att avfallskoncentrationen har 
tillkommit efter att gropen fyllts igen eller fyllts 
upp. Alternativt utgör avfallskoncentrationen 
material från en överfyllning av gropen. I en tidig 
fas har alltså avfallet grävts ned, i motsats till de 
tidigare beskrivna boplatserna i studien, där avfal-
let redan från start kastats på ytan. Likheten med 
Bollbacken som diskuteras nedan är slående. Här 
påträffades också överfyllda avfallsgropar och här 
fanns också en avfallsstrategi som ser ut att ha 
ändrats över tid (Artursson (red) 1996). Avfalls-
koncentrationen i den södra delen av huset har 
placerats upp emot väggen, precis som i hyddor 
på äldre neolitiska boplatser. Skillnaden är att den 
låg i ett område som bedömts utgöra både ingång 
till huset samt ett utrymme använt för dagliga ak-
tiviteter, detta i motsats till de äldre hyddorna där 
ingångszonen och ytorna för dagliga aktiviteter 

oftast hålls rena medan den bakre delen av hyd-
dan varit till för mellanlagring av avfall. Troligen 
kan vi delvis söka en förklaring i det faktum att 
de centrala ytorna i hyddorna varit till både för 
sömn och aktiviteter och därför måst hållas rena 
medan aktivitetsytan i huset varit helt separerat 
från sovutrymmet och därför kunnat användas 
för en mellanlagring för avfall. Förekomsten av 
mindre mängder avfall i det nedsänkta golvlagret 
kan troligen tolkas som att viss verksamhet även 
ägt rum här, men troligen har avfallet förts ut till 
mellanstationen invid ingången och endast min-
dre mängder avfall har blivit kvar i golvlagret. 
Likheten mellan de två avfallskoncentrationerna, 
i exempelvis skärvstorlek indikerar att avfallet 
från mellanstationen inne i huset troligen förts ut 
till den yttre avfallsdepositionen invid husgaveln. 
Skillnaden mellan avfallsgropen och den inre av-
fallskoncentrationen gäller främst förekomsten 
av fiskrester. Med de tidigare källkritiska reso-
nemangen kring bevarandeförhållanden och un-
dersökt andel av boplatsen i åtanke är skillnaden 
ändå påtaglig nog för att tillåta ett antagande att 
avfallskoncentrationen kring ingången har haft 
en tids- eller funktionsskillnad gentemot avfalls-
gropen. En tolkning är att avfallskoncentrationen 

Figur 20: Schematisk figur över huset på Djurstugan 
med de beskrivna avfallskoncentrationerna och anlägg-
ningarna.

Figure 20: A schematic figure over the house at 
Djurstugan with the described waste concentrations and 
features. 
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invid ingången är resultatet av en senare ackumu-
lationsfas då fiskrester inte dumpats, alternativt 
att fiskresterna varit resultatet av en aktivitet som 
bedrivits helt utanför huset, vilket även skulle 
förklara den nästan totala avsaknaden av fiskben 
i huset. Den sistnämnda tolkningen bedöms som 
den mest trovärdiga.

Huset på Djurstugan har alltså haft en inre av-
fallshantering där avfall från de två utrymmena i 
huset ansamlats i en avfallskoncentration eller en 

”mellanstation” nära ingången. Denna ansamling 
har troligen tömts med jämna mellanrum och av-
fallet har transporterats till en mindre avfallsgrop 
och senare till en avfallskoncentration vid husets 
gavel. Att större mängder avfall påträffas inom 
huset tyder på att mellanstationen invid ingång-
en inte tömts på en längre tid då huset övergavs/
brann ner. Aktiviteter utanför byggnaden såsom t 
ex matlagning är synliga i depositionen av större 
mängder brända fiskben i avfallsgropen, vilket an-
tyder att även området runtomkring huset har va-
rit inbegripna i en avfallshantering.

En kort utblick över  
några andra lokaler i östra 
Mellansverige

Fräkenrönningen, avfalls hantering 
inom en långvarig kustbosättning
Avfallshanteringen på den mellanneolitiska loka-

len Fräkenrönningen (2900–2700 f Kr) (Björck 
1998), har stora likheter med Högmossen, ex-
empelvis vad gäller städning av hyddor, mellan-
lagring av avfall i hyddorna och deponering av 
avfall utanför ingången eller på hyddans baksida. 
Avfallshögarna består huvudsakligen av ben och 
keramik och saknar ett tydligt samband med hu-
vuddelen av stenmaterialet. I avfallshögarna finns 
dock något fler defekta stenredskap än utanför de 
samma. Flintan har ett starkt samband med av-
fallshögarna. De brända djurbenen i hyddorna 
samt i avfallshögarna alldeles utanför de samma 
tyder på att djurben kan ha använts som bränsle 
utanför och möjligen inuti hyddorna för uppvärm-
ning, lyse och renhållning. En konsumtion av kött i 
hyddan, där benen bränts vid tillagning, kan också 
förklara delar av det brända djurbensavfallet i och 
invid hyddorna. Figuriner och benredskap verkar 
ha behandlas som övrigt avfall. Matlagningskärl 
har kastats i avfallshögarna och matlagning kan 
därmed kopplas till hyddorna. Stenredskap i hyd-
dorna förekommer ofta längs väggen. Skräpet i 
avfallshögarna på baksidan respektive framsidan 
av hyddorna kan, med utgångspunkt i fyndmäng-
den inom avfallshögarna, tolkas vara ett resultat 
av en långvarig deponeringssekvens, vilken star-
tar på baksidan av hyddan för att med tiden sluta 
alldeles invid ingången. Troligen kan förklaringen 
till detta sökas i boplatsens långa och förhållande-
vis intensiva användning, där man valt att flytta 
deponeringen då vissa ytor blivit överfulla. På 
Fräkenrönningen kan, genom avfallshögarnas pla-
cering, även observeras en eller flera aktivitetsytor 
på stranden. Troligen har denna/dessa ytor haft en 
egen intern avfallshantering.

Figur 21: Procentuell fördelning av fyndmaterial i av-
fallshögar, kulturlager samt anläggningar på Djurstugan.

Figure 21: Find categories in waste dumps, the 
cultural layer and features at Djurstugan expressed as a 
percentage.

Figur 22: Fördelningen av övergripande djurarter i 
avfallshögar och avfallsgrop på Djurstugan.

Figure 22: The distribution of the overall animal 
species in waste dumps and waste pit at Djurstugan.

Avfallshögar Kulturlager/ 
anläggningar

Keramik 55 45

Brända djurben 60 40

Bränd lera 70 30

Bergart 25 75

Kvarts 20 80

Obest  
Däggdjur

Bäver Fisk

AH1 X

AH2 X X X

A3979 X X X



503arkeologi e4 Uppland – studier • volym 1

Vedmora, avfallshantering  
under tillväxt
Den mellanneolitiska lokalen Vedmora (2800–
2600 f Kr) (Björck & Björck 1999) har haft en 
avfallsorganisation med likheter med flera av de 
tidigare redovisade platserna. Troligen på grund 
av att platsen endast har använts under en kort tid, 
och att avfallshanteringen på platsen fortfarande 
varit i sin linda, har endast keramikmaterialet bör-
jat struktureras, alldeles som vi kan se i Snårets 
protodumpar. Benmaterialet har inte ordnats lika 
noggrant, men i jämförelse med exempelvis Snåret 
finns förhållandevis stora mängder brända djurben 
och flera indikationer på att de deponerats tillsam-
man med ett organiskt material (t ex obrända djur-
ben). Att stenmaterialet inte inordnats i någon 
identifierbar avfallsstrategi utan främst dumpats 
på slagplatsen liknar även det Snåret. Fyndfördel-
ningen och fosfatspridningen i hyddorna kan tol-
kas som att det dumpats både brända djurben, ke-
ramik och ett organiskt material, oftast uppsvept 
mot en innervägg. Skillnaden mot innehållet i de 
yttre avfallshögarna är dock att avfallet inne i hyd-
dan var helt blandat. En tolkning är att vi här ser 
mellanlagringar (mellanstationer) av avfall som 
med tiden skulle ha förts ut till avfallshögar på 
baksidan eller framsidan av hyddan, men att den 
kortvariga vistelsen på platsen förhindrat att detta 
hunnit ske. Det vi ser är alltså en ögonblicksbild 
av avfallshanteringen i hyddans inre, vilken med 
tiden troligen skulle ha gett upphov till liknande 
avfallshögar som de vi kan observera på Fräken-
rönningen och Högmossen. Stenmaterialet låg 
även på denna plats utmed hyddans väggar, vilket 
kan tolkas som att de lagts åt sidan för senare an-
vändning. Som på Fräkenrönningen finns en eller 
flera aktivitetsytor nere på stranden, troligen har 
denna/dessa ytor haft en egen intern avfallshante-
ring där intressant nog även figuriner ingått.

Bollbacken, avfallsstrategier  
i förändring
Fördelningen av avfallet på den mellanneolitiska lo-
kalen Bolbacken (2600–2300 f Kr) (Artursson (red) 
1996) verkar spegla en både högre och lägre kom-

plexitetsnivå i avfallshanteringen än vad vi kunnat 
observera på flera av de andra undersökta platserna. 
Avsaknaden av avfall inom hyddorna tyder på att det 
inte funnits mellanstationer för avfallet i hyddorna. 
Troligen har avfallet som genererats i hyddan istäl-
let omedelbart dumpats på utsidan. Även avfall som 
genererats vid de närbelägna aktivitetsytorna har 
rensats undan utan kortare mellanlagringar. Däre-
mot har en omfattande och troligen resurskrävande 
sekundärdeponering av avfall skett från hyddor, ak-
tivitetsområden och den centrala boplatsytan som 
helhet ut till de perifera avfallslagren där avfallet 
kastats i breda bälten i områden med storblockig 
morän, stuvats undan i skrevor i hällmarken eller 
dumpats på de sanka partierna av en mindre havsvik. 
Denna sekundärdeposition har utförts över avstånd 
om tiotals meter medan primärdepositionen kring 
hyddorna ofta har utförts inom 2 till 4 meter från 
hyddans väggar. Exempel på att avfallsgropar över-
fyllts till den grad att avfallet bildat en omgivande 
avfallshög (Artursson (red) 1996:140) tyder på att 
vi observerar ett tidsbundet fenomen där avfallet i 
ett tidigt stadium av boplatsens existens grävts ned 
för att under en senare fas dumpas i öppna avfalls-
högar och slutligen eller samtidigt föras undan till 
perifera avfallslager. En tolkning av denna sekvens 
är att boplatsen haft ett par kraftigt expansiva faser 
då man först övergått från avfallsgropar till öppna 
avfallshögar och därefter till att sekundärdeponera 
ett stort avfallsmaterial upp till i vissa fall 20–30 
meter bort. I rapporteringen av platsen framhålls 
dock istället en funktionell skillnad mellan de olika 
avfallskontexterna som en förklaring till deras pla-
cering (Artursson (red) 1996:81). Denna tolkning 
kompliceras dock av bristen på skillnader mellan 
avfallslagrens sammansättning. Somliga avfallslager 
verkar även ha delats mellan flera hyddor, vilket 
kan tolkas som att man delvis har övergivit de mer 
hyddspecifika lösningar som finns representerade 
på de flesta andra boplatser som undersökts i denna 
studie (Artursson (red) 1996:78). Det rituella huset 
har haft en avvikande inre struktur med deponering 
av brända människoben inomhus samt i stolphål 
och gropar kring huset (Artursson (red) 1996:66ff). 
Dessa nedläggelser har utförts som sekundära de-
positioner från närbelägna kokgropar och kan för-
modligen inte förklaras utifrån några funktionella 
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aspekter utan skall ses som rituella depositioner. 
Samtidigt har Bollbackens avfallshantering också 
likheter med andra platser, exempelvis synligt i 
särskiljandet av kvartsen från avfallskontexter i 
hyddornas närhet och likheten i fyndsammansätt-
ningen i avfallskontexter där keramik och brända 
djurben dominerat. På ett generellt plan liknar 
avfallshanteringen på Bollbacken mest den vi kan 
finna på Brännpussen och Djurstugan där avfalls-
gropar använts i viss utsträckning och i Brännpus-
sens fall där huvuddelen av avfallet dumpats utanför 
hyddkontexter. På Brännpussen finner vi även en 
rituell struktur med sin speciella avfallshantering 
precis som på Bollbacken. Dessa generella likheter 
står dock i konflikt med tolkningarna av platsernas 
funktioner. Brännpussen har bedömts vara en plats 
för en specialiserad aktivitet kopplat till ett inter-
mittent boende där avfallets rumsliga fördelning 
nästan helt styrts av olika aktivitetsytors placering 
istället för aktiviteter i eller kring hyddorna. Boll-
backens avfallshantering har istället påverkats av att 
platsen haft ett åretruntboende och trots de stora 
deponeringarna av avfall i perifera områden finns 
även en tydlig avfallshantering centrerad kring hyd-
dorna och närliggande aktivitetsområden.

Sammanfattande  
slutsatser
För att kunna redovisa resultaten från fallstudien 
och de mindre utblickarna på ett strukturerat och 
förståeligt sätt kommer resultat och tolkningar att 
delas upp på fem block vilka i stort representerar 
de fem frågeställningarna vilka ställdes upp i arti-
kelns upptakt. Frågeställningarna kommer att be-
svaras och diskuteras från flera olika aspekter bl a 
utifrån de modeller och teoretiska perspektiv som 
avhandlats ovan.

Avfallstyper och  
deras inbördes relationer
De huvudsakliga material som ingått i avfallshante-
ringen på de flesta undersökta neolitiska kustloka-
lerna är keramik och brända djurben samt, sett till 

fördelningen av fosfater, organiskt material. Sten-
material har som regel haft en annorlunda rumslig 
fördelning, men använda stenredskap och/eller de-
fekta sådana har ofta hamnat i avfallskontexter och 
har troligen betraktats som just avfall. Inom denna 
grupp kan speciellt nämnas flintan vilken i en hög 
utsträckning påträffas i anslutning till avfallskon-
texter. Enkelt uttryckt finns alltid keramik i varje 
avfallskontext som analyserats, medan brända 
djurben på vissa platser inte sammanfaller med av-
fallskontexter. På kortvarigt använda helårsbosätt-
ningar har dessa ensamma keramikdumpar tolkats 
vara så kallade protodumpar (se nedan).

Avfallshanteringens var och hur

För att ge en djupare beskrivning kring var och 
hur avfallshanteringen bedrivits på de studerade 
neolitiska kustlokalerna kommer den tidigare dis-
kuterade modellen av Lewis Binford att tillämpas 
på materialet. Som tidigare diskuterats kan en 
tillfällig placering av artefakter knappast räknas 
som en del av avfallshanteringen. Däremot är det 
viktigt att kunna särskilja de berörda föremålen 
från avfallet, varför en beskrivning är behövlig. 
Placeringen av olika artefakter på de undersökta 
boplatserna är tydligast synlig i fördelningen av 
bergartsartefakter längs med väggarna i hyddorna 
på Högmossen, Brännpussen, Fräkenrönningen 
och Vedmora. Föremålen har uppenbarligen vi-
lats intill väggen troligen som ett led i en tillfäl-
lig förvaringsstrategi. De har därmed utgjort ett 
boplatsmöblemang som kunnat användas vid be-
hov (Binford 1983b). Ett annat exempel är kvarts-
slagplatsen på Snåret där flera större kvartsavslag 
placerats invid en hyddvägg. Koncentrationen av 
flera användbara avslag indikerar att man ämnat 
ta dem i bruk under en senare fas, detta stöds ock-
så genom slitspårsanalyser vilka visar att avslagen 
varit oanvända. Avslagen har följaktligen ingått i 
en daglig aktivitet på boplatsen men för stunden 
vilats invid hyddväggen, troligen för att man lät-
tare skulle återfinna dem. De kan därmed precis 
som bergartsartefakterna räknas in i kategorin bo-
platsmöblemang, trots deras obetydliga storlek. 

På de utvärderade boplatserna i studien kan en-
dast ett fåtal kastzoner identifieras. På Högmossen 
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finns exempelvis enstaka diffusa ansamlingar av 
material framför vindskydd, vilka skulle kunna tol-
kas som mindre kastzoner där keramik- och kvarts-
avfall kastats ut från vindskyddet. På Glädjen finns 
en mindre kastzon på en avsats som möjligen hyst 
en kortvarig boendekonstruktion. På de aktuella 
boplatserna finner vi också olika typer av dump-
ning som varierar i utseende beroende på var på 
boplatsen den utförts. På de flesta av de studerade 
boplatserna från tidigneolitikum och mellanneo-
litikum kan avfallshanteringen inuti och i direkt 
anslutning till hyddor delas upp i tre fristående 
moment. Modellen för hur avfallshanteringen be-
drivits i hyddan utgår från att material som exem-
pelvis defekta keramikkärl, mindre utslitna kvarts-
redskap och matrester dumpas på golvet i hyddan 
under aktiviteter och måltider. Detta moment ut-
gör därmed den primära avfallsdumpningen i hyd-
dan. Efter att mängden avfall i hyddans centrala 
delar nått en nivå där avfallet bedöms vara i vägen, 
vilket sannolikt varierar både med storleken på av-
fallet samt dess typ, rensas avfallet upp emot hyd-
dans inre väggar i en mindre dump eller vad vi kan 
kalla mellanstation. Det är även möjligt att denna 
upprensning ingått i bestämda dagliga rutiner där 
hyddgolvet städats, oberoende av mängden avfall. 
Troligen har denna upprensning gjorts med enk-
la metoder såsom genom borstning eller fösning. 
Denna städning utgör en sekundär dumpning av 
avfallet inom hyddan. När mängden av avfall i 
hyddan nått en nivå där det återigen bedöms vara 
i vägen på olika sätt har det förts ut från hyddan. 
Förmodligen har olika typer av uppsamlingskärl 
använts, bl a skinn, korgar samt hela eller defekta 
keramikkärl, vilka efter att ha tjänat ut används för 
avfallshantering (se exempelvis Karsten & Knarr-
ström 2003:158f). Avfallet dumpas oftast i avfalls-
högar invid eller nära hyddans ingång, vilket kan 
sägas vara en avslutande tertiär dumpning av av-
fallet. Beskrivningen av avfallshanteringen i hyd-
dorna får naturligtvis betraktas som schematisk. 
Avfall har utan tvekan även behandlats utanför de 
beskrivna ramarna, bl a kan större keramikskärvor 
eller större delar av keramikkärl ha kastats direkt 
ut genom ingången upp på avfallshögen alternativt 
upp på avfallsdumpen i det inre av hyddan. Det är 
dock sannolikt att den trefasiga avfallshanteringen 

ändå utgjort en grundstomme i renhållningen av 
de undersökta hyddorna. Troligen kan avfallshan-
teringen liknas vid den vi har i våra egna hem idag 
där avfall avsätts på diskbänkar, matbord, kontors-
ytor och andra ställen för att därefter placeras i be-
hållare/papperskorgar inomhus, som senare töms i 
en soptunna på utsidan. Två platser har dock haft 
avvikande avfallsstrategier när det gäller hyddor/
hus. Dessa platser är de sena mellanneolitiska bo-
platserna Bollbacken och Djurstugan. På Bollback-
en saknar hyddorna spår av en tydlig mellanlagring 
av avfall. Istället har avfallet troligen förts direkt 
ut till en avfallsgrop eller en avfallshög en bit från 
hyddan. På Djurstugan har avfall mellanlagrats i en 
separat del av huset nära ingången för att därefter 
dumpas i en avfallsgrop (se fig. 20). Gemensamt 
för all avfallsdumpning ut från hyddan på alla de 
undersökta platserna, är att den endast i undan-
tagsfall sträckt sig längre än 5 meter från hyddan 
i någon riktning. I flera fall har den till och med 
försiggått alldeles intill hyddväggen. 

Dumpning av avfall bortanför själva hyddkontex-
terna har identifierats på flera boplatser. Exempel 
är en diffus avfallskoncentration på Glädjen, av-
fallshögar i utkanten av Högmossens boplatsyta/
hyddor, områden med avfallshögar i samband med 
aktivitetsytor på Brännpussen. Vidare finns även 
Fräkenrönningens och Vedmoras avfallshögar nere 
på stranden, stora avfallslager inom och i utkanten 
av Bollbacken samt Djurstugans diffusa utkastlager. 
Gemensamt för alla dessa dumpningar av avfall är 
att de utförts minst 5 meter från konstruktionerna/
hyddorna på platsen och att de antingen kan kny-
tas till aktivitetsytor och/eller perifera delar av 
boplatsen. Innehållet i dessa avfallskontexter har 
ofta varit av samma karaktär som påträffats på den 
övriga boplatsytan eller aktivitetsytorna vilket in-
dikerar att det rör sig om antingen upprensningar 
av sagda aktivitetsytor eller upprensningar av cen-
trala boplatsytor från avfall. Ytterligare en likhet är 
att dessa avfallsdumpningar inte i något fall inbe-
gripit avfallsgropar utan undantagslöst utgjorts av 
avfallshögar eller avfallslager. En skillnad mellan 
platserna verkar vara att lokalerna Bollbacken och 
Djurstugan endast har enstaka diffusa avfallshögar 
eller möjligen överfyllda avfallsgropar och istället 
har större avfallslager eller flera diffusa utkastlager. 
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En deponering av vissa föremål eller material har 
utförts på vissa av de studerade boplatserna. Vad 
som i den här studien tolkats vara rituella depåer i 
olika former har kunnat identifieras på Högmossen, 
Brännpussen, Fräkenrönningen och Bollbacken. 
Deponeringarna utgörs av allt ifrån koncentrationer 
av avvikande bergartstyper till gropar med speciella 
fyndtyper samt hela konstruktioner som tolkats ha 
haft en rituell användning. Ett exempel på en depå 
med föremål tänkta för en framtida användning, 
skulle kunna vara flera råämnen till slipstenar som 
påträffades deponerade i en grop invid strandkan-
ten på boplatsen Snåret (Björck & Larsson 2007). 

Sammanfattningsvis har avfallet på de stude-
rade neolitiska kustlokalerna i de allra flesta fall 
dumpats i direkt anslutning eller i närområdet till 
en hyddas ingång eller i en mellanlagringsstation 
inne i hyddan, alternativt i anslutning till en ak-
tivitetsyta. I vissa fall har även avfallet dumpats 
i perifera avfallslager/avfallshögar. Placering, kas-
tande och rituell eller profan deponering av arte-
fakter/avfall har inträffat men i jämförelse med 
dumpningen endast i ett mindre antal fall. 

Gemensamma avfallsstrategier i 
relation till platsens övergripande 
funktion och användningstid
Att endast ett fåtal kastzoner kunnat identifieras på 
alla de undersökta lokalerna är i sig ett mått på hur 
välstrukturerad avfallshanteringen varit på alla de 
undersökta lokalerna. Oavsett om det rör sig om 
en tillfällig jaktstation, specialboplats eller kortva-
riga till långvariga helårsbosättningar har alltså av-
fall endast i undantagsfall kastats medan en riktad 
dumpning av avfall på specifika platser helt domi-
nerat avfallshanteringen. På några av de studerade 
platserna (de kortvarigt använda helårsbosättning-
arna Snåret och Vedmora) påträffades även vad 
som beskrivits som protodumpar. Dessa avfalls-
högar i vardande utgörs huvudsakligen av keramik 
och en tolkning är att det varit detta material som 
först strukturerades på varje plats då det helt utgörs 
av ett inert material som inte bryts ned. Det har 
troligen också funnits en klar medvetenhet redan 
från början om att detta material skulle utgöra en 
stor del av avfallet på boplatsen. Med utgångspunkt 

från detta är det troligt att de avfallshögar som kan 
observeras har sitt ursprung redan i boplatsens för-
sta dagar och att denna typ av avfallshantering varit 
planerad redan från bosättningens start precis som 
t ex hyddornas placering på ytan. Utifrån boplat-
sernas huvudsakliga funktion och användningstid 
är det tydligt att artefakter som utgjort boplats-
möblemang på in och utsidan av hyddan påträffas 
både på platser med lång och kort liksom intermit-
tent användningstid. Denna fördelning indikerar 
att metoden att placera (bergarts)artefakter intill 
väggen inte styrts av längden på bosättningstiden, 
utan troligen istället utgjort ett ”normalt” bete-
ende i och invid hyddan, huvudsakligen styrt av 
praktisk utrymmesanvändning och förvaringsbe-
hov. De så kallade rituella depositionerna återfinns 
på flera platser, en stark gemensam nämnare för 
dessa depositioner är att alla utom en har påträf-
fas på långvarigt använda boplatser. En tolkning 
är att det finns ett samband mellan bosättningstid 
och införandet av en rituell del på boplatsen. Detta 
styrks även av att den intermittent utnyttjade lo-
kalen Brännpussen troligen har varit använd under 
en generation eller längre. En övervikt för rituella 
depåer verkar finnas bland flera av de undersökta 
platserna. En tolkning är att det sällan har funnits 
ett behov av depåer för framtida användning då bo-
platserna i hög grad varit bebodda året runt och/
eller att råämnen eller föremål förvarats på annat 
sätt. Sammantaget verkar det som om kastzoner 
och vad vi kan kalla ostrukturerad avfallshantering 
främst tillhör en annan period än den undersökta, 
åtminstone sett till de studerade lokalerna. Oav-
sett om vi tittar på långa, korta eller intermittenta 
boplatssekvenser på de undersökta lokalerna fö-
rekommer denna form av avfallshantering ytterst 
sporadiskt. En gemensam nämnare mellan de stu-
derade lokalerna och troligen ett basalt mänskligt 
beteende är sträckan man är villig att förflytta av-
fallet. Ur studierna av de åtta lokalerna kunde någ-
ra generella mått extraheras. Det verkar som om 
avfall vilket har ett direkt ursprung i hyddan eller 
dess närområde aldrig har transporterats mer än 5 
meter. Medan avfall som förts ut emot boplatsens 
periferi alltid har deponerats mer än 5 meter bort 
från hyddor/konstruktioner på platsen. Dessa siff-
ror stämmer mycket väl överens med dem som bl a 
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etnoarkeologiska studier kunnat påvisa, där 6 me-
ter bedömts vara maximisträckan för hushållsnära 
avfallshögar (Beck & Hill 2004:313). Sammantaget 
indikerar detta troligen ett stabilt och gemensamt 
mänskligt beteende vilket ej förändras över tid. I 
djupstudien över Högmossen framkom att platsen 
kunde delas upp i minst tre avfallsområden inom 
vilka avfallet behandlats på olika sätt beroende på 
hyddtyper och del av boplatsen. Detta indikerar 
att avfallshanteringen inte har varit statisk över 
hela boplatsen. Detta fenomen kunde inte beläg-
gas i någon större utsträckning på de övriga under-
sökta lokalerna. Detta kan möjligen förklaras uti-
från just det faktum att Högmossen djupstuderats 
medan de övriga platserna inte studerats i samma 
utsträckning. Alternativt är platsen unik i detta 
hänseende. Men möjligen kan skillnaden mot de 
övriga lokalerna också bero på att Högmossen har 
använts under en längre tid än de övriga platserna 
och samtidigt haft en förhållandevis omfattande 
befolkningsmängd. Detta skulle i så fall indikera 
att avfallshanteringen skulle kunna variera inom 
vardera boplats av denna typ och/eller storlek. Då 
för få lokaler av den aktuella storleken undersökts 
inom studien kan denna slutsats inte verifieras el-
ler falsifieras förrän en mer omfattande studie kan 
genomföras. De olika perspektiven på avfallshan-
teringen inom de neolitiska kustboplatserna inom 
studien kan sammanfattas genom en gruppering av 
platserna utifrån vilka olika avfallssystem som finns 
representerade och hur de har använts. Till denna 
gruppering kan även platsernas datering, funktion, 
strukturer och användningstid kopplas (fig. 23).

En kronologisk skiktning av  
avfallshanteringen

Under huvuddelen av den undersökta tidspe-
rioden domineras flertalet av de undersökta 
kustbundna neolitiska lokalerna av en avfalls-
dumpning i strukturerade högar och endast i 
undantagsfall förekommer avvikelser från denna 
metod. På platser inom studien som daterats till 
slutet av mellanneolitikum verkar dock avfalls-
gropen och avfallslagret tillföras som huvudsaklig 
komponent i avfallshanteringen på boplatserna. 
Avfallshanteringen utanför hyddkontexter verkar 

också spridas ut över större ytor på de yngre bo-
platserna. Den interna mellanlagringen av avfall 
i hyddan har även den en tidsaspekt då det på lo-
kalerna i studien verkar som om denna är på väg 
att försvinna eller åtminstone kraftigt förändras 
under den senare delen av mellanneolitikum. De 
metoder som använts för att hantera avfallet kan 
i ett fall anses ha en tydlig kronologisk skiktning 
och det är de så kallade kastzonerna, vilka av allt 
att döma endast finns representerade (i en begrän-
sad omfattning) på lokalerna från tidigneolitikum. 
Möjligen kan kastzoner främst knytas till den me-
solitiska perioden och/eller mer säsongsmässigt 
utnyttjade platser eller strukturer. Denna möjlig-
het måste dock undersökas djupare innan mönst-
rets tillförlitlighet kan bedömas. 

Aspekter på mänsklig kultur,  
beteende och samhällsordning  
utifrån avfallshantering
För att kunna resonera kring varför avfallshante-
ringen har sett ut på ett visst sätt behöver resul-
taten från de åtta undersökta lokalerna kopplas 
till tankar kring mänsklig kultur och beteende. I 
exempelvis Högmossens hyddor genererades och 
avsattes dagligen avfall på hyddgolvet och när 
mängden av avfall nådde en punkt där svårighe-
ter att leva uppstod förflyttade man avfallet intill 
väggen ofta i det inre av hyddan (se ovan). Denna 
förflyttning kan liknas vid den teori som antro-
pologen Mary Douglas (2002) ställer upp och där 
avfallet framställs som ett hot. En tolkning utifrån 
denna teoretiska utgångspunkt är alltså att män-
niskorna kan ha upplevt avfallet som ”hotande” 
och troligen ansett det bestå av defekta föremål 
och matrester som inte riktigt passar in liggande 
mitt på hyddgolvet och möjligen har man också 
ansett det ha varit i vägen för dagliga aktiviteter. 
Detta har lett fram till ett beslut att förflytta det. 
Denna förflyttning är dock endast tillfällig och 
avfallets placering intill hyddväggen är inte per-
manent och ”hotet” från avfallet har endast för-
flyttats för tillfället. Efter en längre period har 
avfallets mellanstation blivit överfylld och ”hotet” 
återkommer och därför fattas ett beslut att tömma 
mellanstationen och förflytta avfallet och därmed 
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också ”hotet” till en yttre avfallshög. Placeringen 
på högen innebär att avfallet förändras morfolo-
giskt i och med att det tillåts brytas ned, växa över 
eller långsamt täckas över med annat avfall. Efter 
att avfallet placerats i ”rätt” kontext förlorar alltså 
hotet sin mening och vi kan troligen påstå att av-
fallet (hotet) återförts till ”naturen” efter denna 
sista fas och omvandlats till något som mest kan 
liknas vid ett boplatsmöblemang. Detta resone-
mang är intressant eftersom det implicerar att de 
avfallsområden vi finner på boplatser kanske inte 
alls har haft samma betydelse för innevånarna be-
roende på om det rört sig om färskt eller gammalt 
avfall. Det ger även en förklaring till människans 
behov av att strukturera boplatsens avfall, ett be-
hov sprunget ur ett mänskligt grundbeteende att 
försöka omvandla kaos till ordning (Frykman & 
Löfgren 1990:140). Det fragmenterade kärlet på 
Högmossen, vilket påträffades på vardera sidan 
gravfältet i avfallskontexter intill hyddor, kan 

möjligen förklaras med den tidigare beskrivna 
Chapmans (2000) fragmenteringsteori. Kär-
lets utsträckning i rummet kan ha inneburit att 
en mänsklig hand förflyttat det efter att det gått 
sönder eller alternativt att kärlet medvetet frag-
menterats. En möjlig tolkning är att kärlet kan ha 
ingått i ett upprätthållande av sociala relationer 
mellan människorna i hyddorna C och D, resterna 
av kärlet kan exempelvis ha utgjort ett tecken på 
en ingången överenskommelse eller band mellan 
innevånarna. Denna tolkning är dock belastad av 
bristen på källmaterial. Av över 100 genomgångna 
kärl uppträder endast ett på detta sätt och detta 
gör användandet av fragmenteringsteorin på detta 
material ytterst osäker. Tittar vi istället på fördel-
ningen av rituellt tolkade föremål eller material 
som t ex figuriner, lerpärlor, vissa bergartsmate-
rial och människoben på de neolitiska kustloka-
lerna finner vi ett något motstridigt och kanske t 
o m oväntat mönster. Det verkar som om de fö-

Figur 23: Tabellen ger en översikt av olika metoder använda för att strukturera avfallet, samt övergripande in-
formation kring vartdera lokal. Notera den kronologiska sorteringen. Ett (x) skall tolkas som att endast fåtal av den 
aktuella företeelsen påträffats eller att det rör sig om avvikande dito.

Figure 23: The table gives an overview of different methods used to structure the waste and comprehensive infor-
mation on each place. Note that the table is sorted chronologically. An (x) should be interpreted as there being only a 
small number of the studied phenomenon or that the phenomenon is deviant in some form. 

Glädjen Hög-
mossen

Snåret Fräken-
rönningen

Vedmora Bränn-
pussen

Bollbacken Djurstugan

Datering TN I-MN A TN II TN II MN A MN A MN A-MN B MN B MN B

Användningstid Intermittent Lång Kort Lång Kort Intermittent Lång Kort

Funktion Jaktstation Boplats Boplats Boplats Boplats Special Boplats Boplats

Strukturer Hydda? Hyddor Hyddor Hyddor Hyddor Hyddor Hyddor Hus

Avfallshögar X X X X X X (X) (X)

Avfallsgropar (X) X X

Avfallslager X

Placera X X X X X

Kasta X X

Dumpa (inom 
konstruktion)

X X X X X X

Dumpa (utanför 
konstruktion)

X X X X X X X X

Dumpa (utkant) X X X X X X X

Deponera 
(rituellt)

X X X X

Deponera 
(profant)

X
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remål och material som vi betraktar som rituella 
i de flesta fall inte behandlats på något speciellt 
sätt i jämförelse med det övriga avfallsmaterialet. 
Den enda avvikelsen i den här studien är männis-
kobenen på Bollbacken vilka har ingått i ett eget 
hanteringssystem kring och i den rituella hyddan 
på platsen samt tandfragmenten i graven på Hög-
mossen. Människoben på flera andra tidig- och 
mellanneolitiska boplatser utanför denna studie 
förekommer dock i kulturlagret och verkar inte 
ha behandlats på ett avvikande sätt (se t ex Sund-
ström & Darmark 2005:143f, Olsson m fl 1994: 
38, Bäckström manus:72ff). Slutsatsen vi måste 
dra av denna fördelning av föremål och material 
är att de av allt att döma ingått i platsernas av-
fallshantering i skiftande grad eller att de åtmins-
tone deponerats i platsernas avfallskontexter. Vår 
tolkning av föremålen och materialen som rituella 
och speciella behöver dock inte vara fel, kanske ser 
vi istället resultatet av det Ulf Stålbom beskriver 
som ”rena” eller ”orena” föremål/material (Stål-
bom 1997:32f). De ”orena” föremålen och mate-
rialen kastas bort och inträder då i platsens avfalls-
system medan de ”rena” hålls utanför. De ”orena” 
föremålen/materialen kan därmed beskrivas som 
lydande under Mary Douglas teori om material/
föremål som ligger utanför systemet och till följd 
därav upplevs som ett hot. En djupare studie av de 
rituella föremålen/materialen och deras kontexter 
skulle möjligen kunna fastställa vilken tillförlitlig-
het en sådan tolkning kan ha.

I djupstudien över Högmossen kunde flera av-
fallshögar kring de två större familjehyddorna 
(B–D) kopplas till gemensamma kontexter där 
hyddan och avfallshögarna utgjort en enhet och de 
olika kontexternas material kunde jämföras. Den-
na typ av intrasite-undersökning liknar den som 
gjorts av de tidigare nämnda etnoarkeologerna 
Margaret Beck och Matthew Hill, där skillnader i 
materiell kultur, avfallshanteringsvanor och köp-
kraft studerades. Redan i Högmossens djupstudie 
påpekades flera likheter och skillnader mellan de 
två hyddorna och deras avfallshantering: Keramik-
kärlen har haft en varierande dekormängd bero-
ende på vilken hydda vi studerar, människorna i 
vardera hyddan har gjort ett val att använda sig av 
figuriner eller inte och innevånarna i hyddorna har 

haft större respektive mindre artvariation på de 
terrestra djur de jagat. Likheterna är att avfallet i 
respektive hydda oftast har, efter en intern avfalls-
hantering inne i hyddan, dumpats i de mest närbe-
lägna avfallshögarna utanför dörren. Men även att 
innevånarna i båda familjehyddorna har haft full-
ständiga serviser med olikstora kärl och en större 
mängd kokkärl. Kokkärlens storlek återspeglar för-
modligen storleken på den grupp till vilken man 
lagat sin mat och med tanke på gruppens storlek 
har det förmodligen rört sig om familjer även om 
alternativa konstellationer inte helt kan bortses 
ifrån. Ytterligare en likhet är att kärl som tillhört 
hushållet i båda hyddorna verkar ha dekorerats i 
högre utsträckning än kärl som kan knytas till en 
extern aktivitet. De större kärlen som återfinns i 
båda hyddorna har troligen använts som vattenkärl 
och varit få till antalet. Oftast har också bergartsar-
tefakter och kvartsredskap förvarats intill väggarna 
i hyddan. Slutligen har av allt att döma maten till-
lagats och/eller ätits inne i respektive hydda och 
kanske även i dess absoluta närhet och huvudfödan 
i båda hyddorna har utgjorts av säl och fisk.

Dessa fakta säger oss två saker: För det första 
har hyddornas innevånare bestått av familjer, el-
ler grupper av människor, som haft en i det när-
maste identisk ekonomi, utrustning och av allt 
att döma ägnat sig åt samma aktiviteter. Man har 
även skött avfallshanteringen och valt att struktu-
rera sin matlagning på likartade sätt. För det andra 
har innevånarna i respektive hydda valt att genom 
sin keramik och figuriner påvisa skillnader mellan 
hushållen. En tolkning som baseras på de ovan-
stående omständigheterna är att människornas 
utrustning, dagliga aktiviteter samt säljakten och 
fisket har utgjort en gemensam kultur på platsen. 
Den gemensamma nämnaren mellan dessa har va-
rit den dagliga överlevnaden. Här har skillnader 
mellan respektive familjegrupp troligen inte varit 
speciellt stora. I praktiken har det alltså utgjort en 
monokultur. Naturligtvis kan vi inget säga om de 
material som inte överlevt fram till idag. Det kan 
ha funnits vackert och personligt dekorerade ut-
rustningsdetaljer (se t ex Karsten & Knarrström 
2003: 102ff) eller helt egenutvecklade jakttekni-
ker som utövats av respektive hyddas innevånare. 
Hos de idag bevarade strukturerna och materia-
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len finns dock inga spår av detta vilket gör att vi 
får basera våra tolkningar på det tillgängliga ma-
terialet. Hos keramiken, figurinerna och till viss 
del hos det sällan jagade landviltet ser vi istället 
företeelser som utgjort någonting utanför den 
vardagliga sfären. De dekorerade kärlen och de 
människo- eller djurliknande lerfigurinerna har 
troligen varit meningsbärande i högre grad än 
vardagliga artefakter, de har alltså varit bärare av 
någon form av budskap. Figuriner har ofta givits 
en rituell tolkning och förekommer också ofta i 
gravsammanhang, exempelvis på Fräkenrönning-
en, Lillberget och inte minst Högmossen. Här har 
alltså funnits utrymme för en person eller grupp 
att visa sin särprägel. Här skall dock noteras att 
det inte behöver vara så att det kulturella valet 
nödvändigtvis härrör från enbart vuxna individer, 
att figuriner även kan ha använts som exempelvis 
leksaker för barn har noterats tidigare (Hällström 
1995:3). Denna tolkning får dock, åtminstone för 
tillfället, antas vara svår att bestyrka. En djupstu-
die av t ex keramikdekoren i respektive hyddkon-
text skulle troligen kunna ge ett djupare svar kring 
hur denna kommunikation och särprägel sett ut. 
Slutligen indikerar landviltets fördelning mellan 
de två större hyddorna att en av familjerna har 
haft en rikare jaktsituation och en möjlig tolkning 
är att detta speglar en viss form av specialisering 
hos människorna på boplatsens norra del. Då de 
terresta djuren måste ha ansetts vara i högsta grad 
avvikande från de djur som normalt jagades/fång-
ades på platsen, är det även möjligt att tänka sig 
att fördelningen av djurarter indikerar att man i 
den norra familjehyddan använt sig av jakten för 
att visa sin särprägel.

Avslutande diskussion
Så här mot slutet är det kanske läge att kortfattat 
fråga sig hur artikeln ansluter till övrig forskning 
om tidig- och mellanneolitikum i den aktuella re-
gionen, och inte minst till tidigare forskning som 
berör avfall och avfallshantering. Till att börja 
med måste naturligtvis nämnas att artikelns nå-
got begränsade källmaterial innebär att jämförel-
ser kan vara svåra att göra, men då artikeln, som 
nämnts tidigare, främst skall ses som en ingång till 

en djupare studie får jämförelserna ses som möj-
liga att fördjupa vid ett senare tillfälle. När det gäl-
ler den aktuella tidsperioden i regionen kan arti-
kelns resonemang appliceras på tidigare forskning 
där, bland annat, lokalernas funktion och nivå av 
komplexitet berörs. Här finns flera olika aspekter 
företräda. Från ett av forskningsperspektiven be-
traktas de kustbundna neolitiska lokalerna som 
välorganiserade åretruntbosättningar där huvud-
syftet med lokalerna har varit boende (se exem-
pelvis Björck 2003 men även Björck & Larsson i 
denna volym). I flera andra forskningsperspektiv 
framhålls istället att många av de kustbundna 
neolitiska lokalerna istället kan ha varit antingen 
rituella lokaler för företeelser som t ex begrav-
ningar samt rituell krossning av keramik eller en 
kombination av mer tillfälliga vistelser på stran-
den samt enstaka större samlingsplatser (Carlsson 
1998:48ff, Gill 2003:77ff, Sundström 2003:216ff, 
Sundström & Darmark 2005:16f). Utöver dessa 
perspektiv anförs också att kustboplatserna oftast 
uppvisar ett starkt ostrukturerat fyndmaterial, ett 
förhållande vilket upplevs som styrt av kulturella 
aspekter och urskiljbart i huruvida vissa fyndma-
terial (t ex ben-keramik) samgrupperas eller ej 
(Darmark 2005:206ff). Det framförs även åsikten 
att lokalerna ofta på olika sätt verkar sakna en 
uppdelning mellan rituellt och profant samt mel-
lan natur och kultur (Sundström 2003:217; Dar-
mark 2005:206ff). Sett till den analys som utförts i 
föreliggande artikel är det svårt att instämma i att 
de studerade platserna exempelvis skulle utgöra 
endast tillfälliga vistelser, rituella lokaler eller för 
den delen skulle ha ett ostrukturerat fyndmaterial. 
Artikelns resultat och tolkningar antyder istället 
att den antagna oredan på de tidig- och mellan-
neolitiska kustboplatserna egentligen inte varit 
något annat än en chimär, troligen frambringad 
delvis av förutfattade meningar, men även i flera 
fall av ett för litet studerat källmaterial från varde-
ra lokal (Darmark 2005:187ff). Detta exemplifieras 
väl av de i denna artikel undersökta lokalerna som 
grupperar sig utefter principen att de kortvariga 
boplatserna som övergivits tidigt, också saknar 
ett rumsligt samband mellan t ex ben och kera-
mik medan de långvariga boplatserna uppvisar ett 
motsatt förhållande. Detta fenomen verkar alltså 
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inte ha med kulturell tillhörighet att göra utan 
kan möjligen istället kopplas till boplatsernas var-
aktighet. Även de tillfälliga vistelserna saknas det 
spår av, istället finner vi allt som oftast långvarigt 
använda helårsboplatser eller kortvarigt använda 
dito. Att de undersökta platserna skulle ha varit 
rituella lokaler för begravningar är också svårt 
att få ihop med de data som presenteras kring av-
fallshanteringen. Avfallshögar med stora mängder 
av brukskeramik, rester av matproduktion och 
defekta redskap i avfallshögar utanför hyddor lå-
ter mer som en plats för levande än för de döda. 
Avsaknaden av en tydlig rumslig uppdelning mel-
lan de rituella och profana sfärerna har emellertid 
konstaterats genom förekomsten av rituella före-
mål i profana avfallskontexter. Detta har dock is-
tället tolkats som en uppdelning mellan rena och 
orena rituella föremål, vilket tvärtom just impli-
cerar en tydlig uppdelning mellan de två sfärerna. 
Trots studiens begränsade omfång lutar jag ändå 
i slutändan åt att huvuddelen (6 st) av de platser 
som ingått i studien utgör mer eller mindre lång-
variga åretruntbosättningar, där avfallshantering-
en har varit både välstrukturerad och effektiv men 
i olika faser av uppbyggnad. Utöver dessa lokaler 
har även funnits ett par intermittent använda plat-
ser, där avfallshanteringen bl a har styrts av andra 
aspekter än boendet. Om detta resultat skall ses 
som synonymt med hela regionens tidig- och mel-
lanneolitiska kustboplatser får dock vänta tills en 
mer omfattande studie kan utföras. 
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his article is a case study of waste man-
agement on Early and Middle Neolithic 
costal sites in the eastern parts of Central 

Sweden. Of the sites studied five were located in 
Uppland and investigated in 2003 and 2004, in 
conjunction with the construction of the new E4 
highway between Uppsala and Mehedeby. In ad-
dition to these five, three previously excavated 
coast-bound sites from the Middle Neolithic in 
Gästrikland and Västmanland are also included. 
The point of departure is to use the sites studied 
to try to depict and describe a material that dur-
ing a period of the Neolithic could have been seen 
as waste, how this waste was treated, and what it 
can tell us about the people and society that once 
disposed of it. The case study does not represent 
the entire period in question, but can be seen as 
a preparation for a future study, which in various 
ways will be more comprehensive. Mainly three 
material categories from the studied sites have 
been investigated; these are pottery, burnt animal 
bone and stone material. The pottery and animal 
bone have been viewed and treated as waste and 
have been part of a system of waste management. 
Stone material has mainly been part of a separate 
closed system linked to knapping floors, activity 
areas or craft spaces. Defective tools are excep-
tions to this rule, since they are often dumped 
in waste contexts. On most of the investigated 
sites, waste management has been highly struc-
tured, with material being dumped in open-air 
waste piles, in connection to or inside huts, or 
on activity areas. Few exceptions to this method 
of waste management existed. Household waste 
was rarely transported more than 5 metres from 
the hut, while waste that was to be cleared away 
from the area around the huts was always moved 
at least 5 metres. Within the huts, there had been 
some intermediary storage of the waste, before it 
eventually was moved to a nearby waste context, 

usually located just outside the door. During the 
later part of the Middle Neolithic, waste piles were 
beginning to be replaced by waste pits and waste 
layers, while the practice of intermediary storage 
within the huts seems to be disappearing or at 
least undergoing massive transformation during 
this period (fig. 23). On the younger settlements, 
waste management outside hut contexts seems to 
be distributed over wider areas. A concise explana-
tion of the underlying compulsion of the people to 
structure the waste management on the settlement 
could be that waste was perceived as a threat since 
it was made up of recognisable objects that had 
been removed from their natural context (Douglas 
2002). A removal was required to rid oneself of the 
waste. When waste had decomposed it had been 
stripped of its identity, its origin no longer trace-
able. Thus, the waste had been rendered harmless 
and again had an accepted place in the system. 
The need to structure the waste is probably also 
linked to a human behavioural trait involving the 
urge to transform chaos into order. Likewise, it is 
also plausible that deeply rooted human behaviour 
lies behind the fact that waste is not transported 
more than 5 metres within and in connection to 
a hut context, while waste that is removed from 
this context is transported a least 5 metres. Waste 
can also be used to trace different cultural aspect 
within a settlement. For example, artefacts and 
materials often associated with ritual on Neolithic 
sites (figurines, clay beads, certain types of rock 
and human bone) have often received the same 
treatment as other waste material. My view is that 
several of these artefacts and materials have more 
or less been part of the settlement waste manage-
ment. One interpretation is that these objects and 
materials had come to be viewed as “unclean”, 
and hence a threat, and were therefore deposited 
in waste contexts. In conclusion, it seems as if the 
equipment and daily activities of humans, along 

Summary 

Throw the junk where we usually dump it! Aspect of waste management on coastal 
sites in eastern Central Sweden during the Early and Middle Neolithic periods
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with seal hunting and fishing, have made up a 
common monoculture, at least on the site Hög-
mossen, which has been studied at depth. Differ-
ences in these everyday occurrences have prob-
ably not been very great between different family 
groups. However, when it came to pottery decor, 
the use of figurines and the preferred wild game 
there appears to have been room for an individual 
or group to show their distinctive character. The 
case study also refers to contemporary research on 
the region which deals with the function and level 
of complexity of Neolithic coastal settlements, and 
to research regarding the distribution of waste and 
whether or not this had general ritual connota-
tions. Despite the limited number of investigated 
sites, the studied places are generally interpreted as 
year-round settlements with well-structured waste 
management. That they should be the result of 
temporary sojourns, ritual sites or, for that matter, 
as some research implies, consist of unstructured 
find material, could not be proven. The result of 
the study suggests that so-called cultural affinity 
was not linked to the distribution of waste. This 
distribution had more to do with the duration of 
the settlement. The question of whether or not the 
results are applicable to all Early and Middle Neo-
lithic sites in the region cannot be answered until 
a more extensive study can be made. 
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id utgrävningarna efter nya E4-sträckning-
en påträffades ett antal lämningar på neo-
litiska lokaler som tolkats som spår efter 

hyddor. Då dessa strukturer och liknande tidigare 
påträffade strukturer i regionen är hett debatterade, 
beslutade vi oss för att noggrant redovisa underlaget 
och diskutera de argument som ligger som grund 
för tolkningen av dessa lämningar. Denna genom-
gång och diskussionen kring metod och tolkning 
är lika väsentlig för de mesolitiska strukturerna 
som bedömts vara hyddor som de neolitiska, även 
om lejonparten av materialet som presenteras här 
rör neolitiskt material. Det skall nämnas att förfat-
tarna är parter i målet, då vi i flera rapporter inom 
E4-projektet argumenterat för tolkningen av dessa 
lämningar som hyddor. Vår strävan är dock att i ar-
tikeln ge ett underlag för att var och en sedan ska 
kunna dra sina egna slutsatser.

Debatten kring hyddors vara eller inte vara är na-
turligtvis inte ett nytt fenomen utan var på tapeten 
redan under början av 1960-talet och har därefter 
blossat upp med jämna mellanrum, för att under de 
senaste åren åter ha tagit fart med full kraft bland 
annat i Mälardalsregionen. Debatten kan sägas 
vara centrerad kring vad som är naturformationer 
och vad som är mänskliga lämningar på lokalerna. 
En av huvudpunkterna i denna debatt är främst hu-
ruvida strukturerna som tolkats som hyddbottnar i 
själva verket är rotvältor (Schiffer 1987, Langohr 
1993, Hallgren m fl 1995, Björck 1998, Björck & 
Björck 1999, Persson 2004, Darmark & Sundström 
2005:80ff, se även Larsson i denna volym).

Målsättning och syfte
Syftet med denna artikel är att utreda och disku-
tera det empiriska underlag som ligger till grund 
för de strukturer på neolitiska boplatser som har 
tolkats som hyddor. Vi kommer även här att dis-
kutera rimligheten i tolkningarna i sig och de al-
ternativa tolkningar som finns, i vissa fall plats-
specifika i andra fall mer generella övergripande 
omtolkningar. För att nå fram till detta har föl-
jande målsättningar satts upp:

1. Redovisa det empiriska underlaget för ett ur-
val av de strukturer som påträffats vid under-
sökningarna efter nya E4;an och ett antal hyd-
dor som påträffats på tidigare undersökningar 
i regionen.

2. Diskutera styrkan i de olika typerna av käll-
material som används för att påvisa de struk-
turer som tolkats som hyddor.

3. Diskutera de tolkningar som gjorts och un-
dersöka olika alternativa tolkningar.

Vad är en hydda? 
Vad som kommer att diskuteras i föreliggande ar-
tikel är spåren efter en sedan länge försvunnen 
liten byggnad, en hydda. I Svenska Akademiens 
ordbok och Nationalencyklopedin definieras 
hydda som:

Sökandet efter ett hem  
i den Östsvenska  
neolitiska kultursfären 
Metodaspekter på efterforskandet av neolitiska hyddor längs nya  E4:an 

Fredrik Larsson, Karl-Fredrik Lindberg, Riksantikvarieämbetet UV GAL
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”liten, enkel byggnad av jord, bräder, halm, flät-
värk, ris o. d., av det slag som användes såsom 
bostad bland mer l. mindre primitiva folk (na-
turfolk, herdefolk)”.

SAOB

”Enkel boning som ger nödtorftigt skydd mot vä-
der och vind för övernattning i samband med 
friluftsliv el. för mera permanent boende.”

NE

Vi kommer att utgå från premisserna att en hydda 
är en liten enkel byggnad som kan vara konstru-
erad av en mängd olika material, troligen beroende 
både på de lokala förutsättningarna och kulturella 
traditioner, samt en byggnad som kan ha använts 
både för kortare och längre vistelser/boende. Utö-
ver detta anser vi också att hyddan kan ha haft fle-
ra olika funktioner och fungerat både som bostad, 
verkstad eller till exempel förråd. Däremot kopplar 
vi naturligtvis inte hyddorna till vare sig till så kall-
lade primitiva folk eller enkla levnadsförhållanden. 
Dessa begrepp har som vi ser det ingen bäring på 
någon arkeologiskt resonemang överhuvudtaget 
då de implicerar en värderelativism som knappast 
kan appliceras på en förhistorisk situation.

Vad skiljer då en hydda från ett hus? Enligt 
Svenska Akademins ordbok och Nationalencyklo-
pedin är ett hus:

”av trä, sten, betong, glas, metall eller dyl. upp-
förd byggnad med väggar och tak; särsk. om re-
lativt stor byggnad avsedd till boning eller sam-
lingsplats eller uppehållsort för människor eller 
djur eller till förvaringsrum för förnödenheter” 

SAOB

”uppbyggd konstruktion bestående av ett system 
av vågräta och lodräta ytor som avgränsar ett 
slutet utrymme avsett för boende, vistelse eller 
förvaring e.d.; vanl. av relativt begränsad stor-
lek, ofta för ett el. ett fåtal hushåll.”

NE

Rent generellt ser vi att skillnaderna mellan de två 
strukturerna främst utgörs av form och till viss del 
funktion. Gällande form så kommer vi hädanefter 

att betrakta de strukturer som är runda eller ellip-
tiska som hyddor (se t ex Björck & Larsson 2007) 
medan husen är fyrkantiga eller rektangulära i 
plan. I fråga om funktion flyttar generellt sett fler 
göromål in i husen och de är multifunktionella på 
ett mer omfattande sätt än hyddorna (se t ex Yt-
terberg 2006:35).

Analysmetod
Tolkningen av hyddstrukturerna kommer att 
grunda sig på ett flertal fristående källmaterial, 
detta för att minska risken för att slumpmässiga 
mönster och förvrängda källmaterial leder till fel-
tolkningar. De olika källmaterialen kan gruppe-
ras i ett antal större grupper, såsom anläggningar, 
fyndmaterial och naturvetenskapliga analyser (fig. 
1). Genom att kombinera dessa grupper av käll-
material kan en stark grund läggas för vidare tolk-
ning av de påträffade strukturerna. Nedan kom-
mer dessa källmaterial att beskrivas i korthet för 
att i kapitlen därefter praktiskt exemplifieras och 
beskrivas i detalj.

Anläggningar

Problematiken kring anläggningar kan t ex ana-
lyseras utifrån de gällande markförhållanden som 
rått på de neolitiska lokalerna utefter nya E4;an. 
Majoriteten av dessa lokaler påträffades på mo-
ränryggar med mark bestående av sand, grus och 
sten. I flera fall observerades att en urlakningspro-
cess av någon form hade lakat ur alla humusämnen 
i de övre delarna av markhorisonten, så att inga 
färgskiftningar gick att observera (se t ex Lindman 
2004, Björck & Larsson 2007). Detta medförde att 
anläggningar oftast inte observerades förrän en 
bit ned i kulturlagret och att deras stratigrafiska 
hemvist därmed blev svårbedömd. Detta problem 
kan liknas vid ett resonemang som Helena Knuts-
son och Helena Åqvist tar upp i rapporten för en 
av SAU:s undersökta lokaler längs E4;an. De me-
nar att den moderna exploateringsarkeologin har 
haft och fortfarande har ett inbyggt problem då 
kulturlager banas ner med maskin. De påstår att 
kulturlagren klipps av vilket gör det svårt att be-
döma vad som är naturligt igenfyllda svackor och 
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gropar i terrängen samt vad som är gropar skapade 
av mänsklig påverkan. De anser att då kulturlagret 
banas bort tas också de stratigrafiska sambanden 
bort (Knutsson & Åqvist 2005: 146ff). Vad som 
inte får glömmas bort här är dock att man genom 
att ta fram dessa ytor, samtidigt avtäcker en hori-
sontell kontext som kan vara minst lika informa-
tiv som den stratigrafiska. Vid de undersökningar 
utefter nya E4;an där hyddor påträffats har en 
grävmetodik tillämpats där man strävat efter att ta 
tillvara bägge dessa kontexter. Här har först ytan 
avtorvats för hand eller med maskin ned till övery-
tan på kulturlagret/det fyndbärande lagret, därefter 
har området handgrävts i kvadratmeter stora stick, 
vilka varit 5–10 centimeter i tjocklek. Därmed har 
anläggningarna kunnat observeras redan i kultur-
lagret, där de avvikit i färg och/eller i fyllningsma-
terial från detta både i plan och i profil. Dessutom 
har denna metodik gjort att fynd kunnat tillvaratas 
och relateras till anläggningarna både stratigrafiskt 
och i plan (Nilsson 2006, Lindberg 2006, Björck 
& Larsson 2007, se även Biwall m fl i denna volym, 
Björck & Hjärthner-Holdar (red) manus). Detta 
kan ställas mot de problem som skapas när man 
handgräver fristående rutor i kulturlagret för att 
sedan bana bort kulturlagret för att söka anlägg-

ningar och strukturer (se t ex Sundström & Dar-
mark 2005, Sundström m fl 2006). Genom denna 
metod försvinner den direkta knytningen mellan 
fyndspridningen och de mörkfärgningar som no-
teras. Dessutom blir det som Helena Knutsson och 
Helena Åqvist mycket riktigt påpekar omöjligt att 
tolka anläggningarna stratigrafiskt. Vad som kan 
noteras är att strukturer i form av anläggningar 
och spridningar av fynd vilka tolkats som olika ty-
per av konstruktioner, endast framkommit på de 
stenålderslokaler där sammanhängande områden 
handgrävts. 

Då de neolitiska och för den delen också de 
mesolitiska lokalerna i denna region ofta ligger 
i moränbunden terräng efter åssystem, ser vi det 
som väsentligt för att kunna identifiera anlägg-
ningar och strukturer att man tar tillvara både 
den stratigrafiska och den horisontella kontex-
ten. Här är det naturligtvis också av stor vikt att 
ha en god dokumentation för att kunna bearbeta 
och tolka resultaten vidare när rapportarbetet 
startar. Alla anläggningar mättes in i plan med 
totalstation, en sektion grävdes genom anlägg-
ningarna vilken sedan fotograferades och ritades 
i skala 1:20. Anläggningen tolkades även av den 
grävande arkeologen och beskrevs med en löpan-

Figur 1. Då och nu (teckning Ylva Roslund Forenius).

Figure 1. Then and now (drawing Ylva Roslund Forenius).
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de text. Vid bearbetningen av anläggningarna på 
den av SAU undersökta Bålmyraboplatsen tar 
man i rapporten för samma plats upp tre olika 
strategier för att tolka dem (Sundström & Dar-
mark 2005:162): 

1. Låt gå-strategin, där man helt enkelt accepte-
rar den tolkning som gjorts i fält utan vidare 
bearbetning.

2. Den kritiska strategin, där man genom att 
granska all dokumentation sorterar ut alla 
tveksamheter och försöker göra enhetliga 
tolkningar.

3. En prövande strategi, där man prövar det em-
piriska materialet utifrån en teoretisk och me-
todisk modell.

På Bålmyren valde man att använda det tredje alter-
nativet medan UV GAL har valt den kritiska strate-
gin vid våra stenåldersundersökningar. Faran som 
Darmark och Sundström ser med denna strategi är 
att det finns risk för efterhandskonstruktioner, vil-
ket kan leda till felbedömningar (Sundström & Dar-
mark 2005:162). Vår åsikt är att den kompetens och 
erfarenhet som finns hos de grävande arkeologerna 
måste tas till vara och att deras, tillsammans med 
ledningen för undersökningen, tolkningar bör vara 
en tung del av bedömningarna av anläggningarna, 
om än inte helt avgörande. Genom att kombinera 
anläggningarnas kontext med den dokumentation 
som finns kring anläggningarna kan ofta en stark 
argumentationskedja skapas kring hur de ska tol-
kas. Denna argumentationskedja måste naturligt-
vis presenteras i rapporten för att det skall finnas 
möjlighet för utomstående att vid behov kritisera 
och omtolka. När det gäller risken för efterhands-
konstruktioner finns den naturligtvis, men inte i 
högre grad än när man skapar den teoretiska och 
metodiska modell som används vid den prövande 
strategin. Vad som är av stor vikt här är att oavsett 
tillvägagångssätt, bör man ha som målsättning att 
de tolkningar som görs skall vara genomlysliga för 
att de skall kunna ifrågasättas, samt att de är me-
ningsbärande så att de bidrar till en förståelse av de 
människor som en gång brukade platsen.

De typer av anläggningar som oftast kopplas till 
det som tolkas som hyddstrukturer är stolp- och 

störhål, rännor, golvlager, vallar och härdar. Vid 
undersökningarna utefter nya E4;an har alla dessa 
typer av anläggningar påträffats i strukturer som 
tolkats vara hyddor (Nilsson 2006; Björck & Lars-
son 2007; Björck & Hjärthner-Holdar (red) ma-
nus).

Fyndmaterial

Då, som noterats ovan, anläggningarna kan vara 
diffusa och svåra att identifiera, inte minst vid 
vissa markförhållanden, blir de mönster fynden 
bildar gällande både sammansättning, fragmen-
tering och närvaro/frånvaro ett viktigt komple-
ment vid tolkningen av de möjliga konstruktio-
ner som påträffats. En klassisk metod är att söka 
väggeffekter, endera representerar dessa att man 
städat hyddorna genom att sopa skräpet mot väg-
gen eller alternativt att man kastat skräpet utef-
ter väggens utsida. Bägge typerna av mönster i 
fyndspridningen har noterats vid utgrävningarna 
längs nya  E4:an (Nilsson 2006; Björck & Lars-
son 2007; Björck & Hjärthner-Holdar (red) ma-
nus). Men spår kan även sökas i fragmenteringen 
av olika fyndmaterial och därigenom kan till ex-
empel trampzoner och avfallshögar identifieras 
(Björck m fl, manus, samt Larsson i denna volym). 
I vissa fall kan även skillnader i fyndsammansätt-
ning mellan olika områden ge information som 
är väsentlig för att kunna argumentera för hur de 
olika strukturerna kan tolkas (Björck & Hjärth-
ner-Holdar (red) manus). 

Naturvetenskapliga analyser

De vanligaste naturvetenskapliga analyserna som 
utförts på de lokaler som berörs här är markke-
miska analyser och då i form av fosfatkarteringar 
för att identifiera olika strukturer och aktivitets-
områden samt makrofossilanalys för att undersöka 
vegetation och utnyttjandet av olika vegetabilier. 
Skillnader i fosfathalten mellan olika områden kan 
stödja tolkningar kring olika rumsliga funktioner 
i form av till exempel slaktplatser, avfallshögar el-
ler städade ytor. Här får dock en viss försiktighet 
iakttas då det är svårt att ta proven på samma re-
lativa djup i kulturlagret och skillnader i markför-
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hållanden kan påverka värdena (Nilsson 2006:72). 
Tyvärr har de makrofossila analyser som gjorts på 
material från lokalerna gett ett klent resultat och 
troligen behövs ett nytänkande kring förfarandet 
vid denna typ av provtagning. 

På flera av UV GAL:s stenåldersundersökning-
ar togs specialister ut i fält för att på plats samla in 
ett provmaterial i kända och identifierade kontex-
ter för att kunna besvara specifika frågeställningar 
vi hade kring platsen (Björck & Larsson 2007, 
Björck & Hjärthner-Holdar (red) m fl). Detta för-
farande är inte okontroversiellt utan även en i det 
närmaste motsatt hållning finns också: 

”Hodder menar att en expertanalys blir bättre om 
han/hon får arbeta med kontexten i fält (Hod-
der 1997:695). Det kan låta vettigt och i vissa fall 
kanske det förhåller sig på det sättet, men för mig 
framstår det som att det finns en viktig poäng med 
att experten inte låter sig färgas av kontexten utan 
istället lämnar en oberoende bedömning utifrån 
sina specialistkunskaper. En osteolog som känner 
till de gravgåvor som låg tillsammans med skelet-
tet kommer givetvis att färgas av denna kunskap 
vid könsbestämningen, vare sig han eller hon vill 
det eller inte. Det är en truism att förståelsen av 
ett arkeologiskt material ökar med informationen 
kring fyndsammanhanget, men för att ha en rik-
tig möjlighet att påverka tolkningen på ett trovär-
digt sätt bör expertanalysen göras oberoende av 
kontexten, om detta är möjligt.” 

Apel 2002:125

Vi anser inte att arkeologin på något sätt skulle 
kunna vara helt objektiv och fri från ”färgningar”. 
Detta synsätt anser vi har mycket allvarliga kon-
sekvenser både för de vetenskapliga tolkningarna 
av det arkeologiska analysmaterialet, kvaliteten 
på de frågeställningar som vi kan ställa kring 
aktiviteter på en plats, samt för provtagningens 
representativitet. UV GAL har under femton år 
arbetat på helt motsatt sätt med analyser, prov-
tagningar och arkeologiska undersökningar av 
lämningar från järn- och metallhantering samt 
proviniensbestämningar av mineral och bergarter 
vilka använts som redskap. Här arbetar specialis-

ten alltid sida vid sida med arkeologen, och ofta 
med en riktad provtagning samt en analysverk-
samhet som bedrivs utifrån de frågeställningar 
som ställs upp för att förstå platsen och ofta också 
utifrån ett kontextuellt synsätt. 

Påträffade strukturer  
utefter nya E4:an
Här kommer ett urval av de strukturer som tolkats 
som hyddor att presenteras närmare och granskas. 
Vi har valt ut fyra hyddor som påträffats vid un-
dersökningarna för en mer detaljerad presenta-
tion, vilken i sin tur kommer att ligga till grund 
för diskussionen kring dessa strukturer. Dessa är 
Konstruktion 1 vid Brännpussen, Hydda C och D 
vid Högmossen och Hydda 3 vid Snåret. Presenta-
tionen kommer att delas in i de olika grupper av 
källmaterial som diskuterats i kapitlet Analysmetod 
ovan. Urvalet har gjorts med tanke på att de skall 
representera ett så brett spektrum av olika källma-
terial som möjligt för att skapa en grund för den 
vidare diskussionen. I vissa undersökningar argu-
menteras det även för tolkningar av strukturer som 
hyddor, baserat på ett svagare empiriskt underlag 
genom att man beaktar gemensamma strukturella 
mönster med de hyddtolkningar som bygger på ett 
bättre källäge. Dessa analogier kommer att tas upp 
i kapitlet Tolkningsunderlag för hyddor nedan.

Konstruktion 1 vid Brännpussen

Brännpussen är en neolitisk lokal daterad till cir-
ka 2700 f Kr och låg vid tiden för användandet på 
en 8 x 2 kilometer stor ö i östra Mellansveriges 
innerskärgård. Vid undersökningen avtorvades 
undersökningsområdet ner till det fyndförande 
lagret som noterades vid förundersökningen, 
därefter handgrävdes delar av den fyndförande 
ytan i 1 x 1 meter stora rutor med ett stickdjup på 
0,1 meter. Dessa handgrävda ytor bestod av ett 
större sammanhängande område samt flera min-
dre områden (Nilsson 2006).

På boplatsen påträffades två konstruktioner av 
vilken Konstruktion 1 (hädanefter kallad Hydda 
1) kommer att presenteras och diskuteras. Hyddan 
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påträffades i ett relativt sten- och blockfritt om-
råde, dock fanns två stubbar inom dess utbredning. 
Hyddan bedömdes vid undersökningen omfatta 
14 anläggningar fördelade på 12 stolphål, en ränna 
och ett golvlager (se fig. 2 och 3). Konstruktionen 
var cirka sex kvadratmeter stor med en rund form 
i plan. Stolphålen varierade mellan 0,12 och 0,27 
meter i diameter och hade ett djup på mellan 0,06 
och 0,13 meter. Stolphålens fyllning bestod av grå 
till brun silt eller sand. Majoriteten av stolphålen 
hade en skål-/U-formad profil och var runda i plan. 
I den östra delen av konstruktionen kunde en ränna 
observeras, den var 2,5 x 0,4 meter i plan och cirka 
0,14 meter djup. Av störst intresse är det golvlager 
som påträffades. Lagret omgavs av en gles sten- och 
blockkrets och hade en bikonvex form, rund i botten 
och något tillplattad i ytan. Golvlagret var placerat 
på vad som verkade vara den naturliga undergrun-
den men ovanligt många rundade stenar med en 
diameter mellan 0,05 och 0,1 meter i diameter no-
terades ovanpå undergrunden (Nilsson 2006:76).

Då fyndspridningarna inom och alldeles utan-

för hyddan analyseras kan en koppling ses mellan 
golvlagret och förekomsten av fynd. Ett par meter 
utanför hyddan i väster finns en mindre ansamling 
av keramik i ett annars nästan fyndtomt område. 
Denna ansamling har tolkats utgöra en avfallshög 
under uppbyggnad (se Larsson 2007 i denna vo-
lym). Även en tydlig väggeffekt kan ses där fynd 
inuti hyddan städats upp mot vad som tolkats vara 
den västra och norra väggen. Det skall poängteras 
att keramik av neolitisk typ påträffades både i och 
ovanpå golvlagret. Däremot kunde endast mycket 
få fynd ses utanför den tänkta vägglinjen och ut-
anför den ovan beskrivna avfallshögen. I hyddans 
södra del fanns ett större avstånd mellan stolphå-
len som tolkades som en ingång. Här påträffades 
intill ett mindre block en större slipsten av sand-
sten, förövrigt den enda slipstenen som påträffa-
des på hela boplatsen. De fosfatprover som togs 
i hyddan visade relativt låga värden mot omgiv-
ningarna vilket skulle kunna vara en effekt av att 
hyddan städats (Nilsson 2006:78).

När golvlagret blev synligt under områdets av-

Figur 2. Schematisk plan över an-
läggningar som ingår i konstruktion 1 
och hur olika typer av fynd relaterar till 
denna. Skala 1:40.

Figure 2. Schematic plan over 
features that are part of Construction 1 
and how different types of find material 
relate too it. Scale 1:40.
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torvning för hand, gjordes ett aktivt byte av under-
sökningsmetodik för att på så vis skapa ett så tydligt 
underlag för vidare tolkning som möjligt. Eftersom 
konstruktionen påträffades tidigt i undersökningen 
kunde den grävas som en enhet från topp till bot-
ten enligt singelkontextmetodik. Lagret rensades 
ned skiktvis och en profil sparades i mitten. Ingen 
stratigrafi kunde observeras i golvlagret men dess 
form och uppbyggnad kunde bedömas med hög 
tillförlitlighet (se ovan). Grävenheterna anpassades 
även efter golvlagret för att kontrastera den tänkta 
insidan (golvlagret) mot utsidan.

Hydda C och D vid Högmossen

Högmossen är en neolitisk lokal daterad till cirka 
3500–3600 f Kr och låg vid tiden för användan-

det i en skyddad vik på fastlandet. Vid undersök-
ningen avtorvades undersökningsområdet ner 
till det fyndförande lagret som noterades vid för-
undersökningen, därefter handgrävdes den fynd-
förande ytan i 1 x 1 meter stora rutor med ett 
stickdjup på 0,1 meter. En tydlig övergripande 
rumslig struktur inom boplatsen kunde urskiljas, 
det fanns bland annat en tudelning av platsen i 
två enheter åtskiljda av en gravplats. Denna tu-
delning kunde observeras både i strukturernas 
placering samt i de olika fyndmaterialen. På 
boplatsen påträffades nio konstruktioner varav 
fem tolkats som hyddor, två som vindskydd, en 
som en mindre förrådshydda och en större ställ-
ning. Av hyddgrunderna finns ett övergripande 
mönster i placeringen av utgången, som i varje 
fall utom hos Hydda E har varit riktad mot den 

Figur 3. Konstruktion 1 från norr (foto Fredrik Larsson, U3959_53).

Figure 3. View of Construction 1 from the north. (photo: Fredrik Larsson, U3959_53).
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dåtida stranden. Här nedan kommer enbart de 
konstruktioner som benämns som Hydda C och 
D att beröras (Björck & Hjärthner-Holdar (red) 
manus). 
Hydda C var cirka 14 kvadratmeter stor, elliptisk 
till formen och bestod av nio stolphål. Stolphålen 
varierade mellan 0,14 och 0,30 meter i diameter och 
hade ett djup på mellan 0,08 och 0,19 meter. Alla 
stolphål hade en fyllning av mellan- till mörkbrun 
sand som avvek mot det omgivande kulturlagret, 
utom ett stolphål som hade en fyllning av grå sand. 
Majoriteten av stolphålen hade en skål/U-formad 
profil och var runda i plan. Av intresse var även en 
större rödfärgning som påträffades precis utanför 
vad som tolkats som utgången på hyddan men av-
gränsades av den tänkta vägglinjen. Rödfärgningen 
har utifrån extremt höga fosfatvärden, stolphål och 
fyndsammansättning tolkats som en aktivitetsyta.

Eftersom ansamlingen av stolphål redan i fält 
sågs som en potentiell hydda lades en korsprofil 
upp. Korsprofilen grävdes i kvartsmeterrutor in 
i strukturen för att på så vis noggrannare kunna 
se fyndspridningen och tolka stratigrafin. Vid en 
analys av fyndspridningen kring strukturen kun-
de distinkta mönster ses i alla material. En tydlig 
väggeffekt kan ses där insidan av hyddan är i det 
närmaste fyndfri medan relativt stora mängder 
fynd påträffas mot utsidan av den tänkta vägglin-
jen (fig. 4). Detta tolkas som att insidan av hyd-
dan städats noggrant och skräpet därefter kastats 
utmed sidorna på hyddan (jfr Larsson i denna vo-
lym). Utanför den nordöstra väggen påträffades 
en skärvstensansamling som också den begränsa-
des av den tänkta vägglinjen.

Vid hyddan togs ett tätt nät av fosfatprover för 
att söka ytterligare indikationer på hur strukturen 
skulle tolkas. Vid en rumslig spridning av ana-
lyssvaren kunde relativt sett lägre fosfatvärden 
observeras inom strukturen vilket kan påvisa den 
städning som diskuterades ovan (fig. 4). Då skill-
naderna är små får detta resonemang dock använ-
das med stor försiktighet.

Hydda D var cirka 20 kvadratmeter stor, rund 
till formen och bestod av fem stolphål, ett stör-
hål och en härd/värmegrop, hyddan var dessut-
om omgiven av en ränna. Stolphålen varierade 
mellan 0,20 och 0,40 meter i diameter och har 

ett djup på 0,13–0,28 meter. Alla stolphål hade 
en fyllning av mellan- till mörkbrun sand som 
avvek mot det omgivande kulturlagret. Majo-
riteten av stolphålen var skål-/u-formade i pro-
fil och runda i plan. Centralt i konstruktionen 
påträffades en härd/värmegrop som var cirka 
1,05x0,65 meter stor i plan och 0,5 meter djup. 
Anläggningen var oregelbunden både i plan och 
i profil. Fyllningen bestod av mörkgrå sand med 
inslag av sot och kol. Rännan som omgav hyd-
dan hade störts av dels en förundersökningsruta 
och dels två rotvältor, men har troligen gått runt 
stora delar av konstruktionen förutom på den 
östra sidan där utgången tolkats vara. Rännan 
var cirka 1,3 meter bred och 0,3 meter djup, fyll-
ningen bestod av mellanbrun sand med inslag 
av sot och kol. Rännan innehöll stora mängder 
fynd, speciellt ben och keramik men även kvarts 
och bergartsartefakter.

Då rännan noterades tidigt vid undersökning-
arna grävdes även här en korsprofil med kvartsme-
terrutor i strukturen för att på så vis noggrannare 
kunna dokumentera fyndspridning och stratigrafi. 
Även vid denna struktur kunde precis som Hydda 
C ett tydligt mönster ses i lokaliseringen av fyn-
den där en tydlig väggeffekt var synlig i alla typer 
av fyndmaterial (fig. 4) (Björck & Hjärthner-Hol-
dar (red) manus). 

Även en analys av fragmenteringen av benmate-
rialet gjordes då jordprover togs i en cirka två me-
ter lång linje, där mitten av linjen låg i den tänkta 
vägglinjen. Proven sållades sedan av osteolog Jan 
Storå (OFL) i såll med stegvis mindre maskstorlek. 
Som kan ses i figur 5 fanns en högre fragmentering 
inuti hyddan än strax utanför den tänkta vägglin-
jen, vilket kan tolkas som olika grad av trampning.

En förtätning i fosfatprovtagningen gjordes även 
invid denna hydda och resultatet av analysen visar 
ett liknande rumsligt mönster som vid Hydda C, 
med relativt sett lägre värden i konstruktionen än 
utanför. Skillnaderna är precis som i Hydda C myck-
et små, men det upprepade mönstret är intressant.

Vid undersökningen skiftades fokus och metod 
när områden påträffades som avvek från det gäng-
se mönstret. Sett till de strukturer som beskrivs 
ovan ändrades provtagningsstrategin och en kors-
profil, grävd med 0,5 x 0,5 meters rutor, togs upp. 
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Figur 4. Förekomsten av bergart och keramik kring Hydda C och D vid Högmossen.

Figure 4. Occurrence of rock and ceramics around Hut C och D at Högmossen.
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Syftet var att skaffa ett bättre empiriskt underlag 
för att tolka kontexten. Detta skedde även inom 
övriga hyddor och konstruktioner på platsen samt 
även inom andra typer av anläggningar såsom 
skärvstensflak, avfallshögar och gravar. 

Hydda 3 vid Snåret

Snåret var en tidigneolitisk lokal daterad till cirka 
3400 f Kr och låg vid tiden för användande i en 
skyddad vik på en större ö i innerskärgården. Vid 
undersökningen avtorvades undersökningsområ-
det ner till det fyndförande lagret, vilket noterades 
vid förundersökningen. Därefter handgrävdes den 
fyndförande neolitiska ytan i 1 x 1 meter stora rutor 
med ett stickdjup på 0,1 meter. På den neolitiska 
ytan, som benämns som område A i rapporten, no-
terades tre strukturer vilka tolkas som spåren efter 
upphöjda golvlager till neolitiska boningshyddor. 
Av dessa kommer Hydda 3 här att behandlas närma-
re medan Hydda 1 och 2 endast kommer att beröras 
i analogi med denna (Björck & Larsson 2007). 

Den konstruktion som benämnts Hydda 3 på 
Snåret var synlig efter avtorvning. Golvlagret 
kunde skönjas som en oval upphöjning, cirka 4 x 
2,7 meter stor och 0,15 meter hög, med hänsyn till 
golvlagrets utbredning har den användbara ytan i 
hyddan varit cirka 7 kvadratmeter (fig. 6).

Ytan i hyddgrundens närområde bestod av sam-
ma typ av fina svallsand som återfanns över hela 

undersökningsområdet. I närområdet fanns även 
ett flertal stubbbar, av vilka en återfanns i den norra 
delen av hyddans golvlager. Hyddgrunden bestod 
av åtta anläggningar, varav sex stolphål, en ränna 
och ett golvlager. Strax utanför konstruktionen på-
träffades även en härd vilken genom stratigrafi samt 
en rums- och fyndassociation kunde knytas till hyd-
dan. Stolphålen var huvudsakligen runda i plan men 
hade ingen enhetlig form i profil. Fyllningen i stolp-
hålen var, i motsats till deras uppbyggnad, mycket 
enhetlig och bestod av en mörk rödbrun sand utom 
i ett fall. Flera av stolphålen hade en identifierbar 
lutning in mot hyddans centrum.

Golvlagrets förhöjning var synlig redan efter 
borttagandet av vegetationsskiktet och alla an-
läggningar som ingick i konstruktionen framkom 
och kunde avgränsas i toppen av stick 2. För att 
fastställa utbredningen av en i golvlagret centralt 
belägen grop, A14324 (se nedan), grävdes även 
stick 3 i fem rutor. Golvlagret utgjordes av en 
elliptisk upphöjning som var 3,94 meter i längd, 
2,67 meter i bredd och cirka 0,15 meter hög, men 
var i den centrala delen ända upp till 0,3 meter 
tjockt. Den undre delen av upphöjningen bestod 
av ett huvudsakligen 0,05–0,10 meter tjockt ljust 
gulgrått grusigt lager med inslag av sand och silt, 
förutom i mitten där tjockleken av detsamma 
var upp till 0,3 meter. Detta lager övergick i ett 
0,05–0,10 meter tjockt lager av gulgrå sand med 
inslag av grus och silt. Gränsen mellan de två lag-

Figur 5. Diagram över fragmenteringsgraden för brända ben och keramik vid Hydda D på Högmossen.

Figure 5. Diagram of the degree of fragmentation of burned bones and ceramics in a section through Hut D at 
Högmossen.
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ren upplevdes som diffus och det understa lagret 
vilade på den ojämna gulbruna svallsanden samt 
i mitten av anläggningen ovanpå delar av gropen 
A14324. Rännan påträffades nord och nordöst om 
golvlagret och var 5,12 meter lång, 0,55 meter bred 
och mellan 0,04 och 0,30 meter djup. Djupet va-
rierade kraftigt i den västra delen av anläggningen 
där bottnen var ojämn men övergick långsamt åt 
öster i en cirka 0,30 meter djup nedgrävning med 
raka kanter och förhållandevis flat botten med en 
fyllning av rödbrun siltig sand.

Härden var belägen en halvmeter från golv-
lagrets sydöstra kant och har sannolikt inte varit 

belägen innanför själva hyddans avgränsning men 
likväl precis i kanten av den samma. I härdens nor-
ra kant fanns en slipsten och sydöst om härden ett 
mindre block med flat ovansida, vilket tolkas som 
ett avställningsblock. Norr om rännan påträffades 
en lös ansamling av ett tiotal delvis skärviga stenar, 
0,05–0,15 meter i diameter, vilka kan ha utgjort 
resterna efter ytterligare en härd, eller en annan 
typ av anläggning uppbyggd av sten. I rännan åter-
fanns även ett par mindre stenar samt ett större 
block, 0,70 x 0,65 meter i längd och bredd med en 
tjocklek på minst 0,30 meter. Blocket hade en rek-
tangulär form och en förhållandevis flat ovansida. 

Figur 6. Foto från sydost över Hydda 3 under utgrävning, notera härd A6820 sydost om hyddan med slipsten och 
avställningssten. I bildens nedre högra hörn skymtar golvlagret från Hydda 2 vilket störts av rännan från Hydda 3  
(se pil) (foto Mats Andersson).

Figure 6. Photograph from South east over Hut 3 during excavation, note the hearth A6820 southeast of the hut 
with a whetstone and a stone that functioned as a small table. In the lower right corner of the picture is a part of the 
floor layer in Hut 2, disturbed by the furrow used in the construction of Hut 3 (see arrow) (photo Mats Andersson).
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Placeringen och dess storlek gör det sannolikt att 
det funnits på platsen redan vid konstruktionen av 
rännan och att det efter upptäckten vid rännans 
konstruktion bedömts vara för stort för att flyttas 
på. Under hyddans golvlager påträffades en grop 
(A14324) som var skålformad och 1,50 x 1,20 me-
ter i storlek med ett djup på upp till 0,64 meter. 
Fyllningen bestod av en sotig mellanbrun sand 
med stora mängder fynd och inslag av kolfnyk. 

Om man relaterar fyndförekomst med hydd-
grunden kan man främst se en relation gällande 
kvarts. Ett större område med kvarts påträffades 
söder om hyddan och kvartsen förekom i botten 
av stick 1 men även mindre mängder i stick 2. 
Kvartsområdet fördelade sig i rummet så att det 
i sin nordligaste ände sträckte sig ända fram till 
utkanten av hyddans golvlager men upphörde 
där tvärt. Då kvartsen avtog precis invid en tänkt 
vägglinje kan det tolkas som att den stoppats av 
en vägg. Den mindre mängd kvarts som påträf-
fats i hyddans golvlager samt A14324 kan, sett 
till sin rumsliga fördelning, knytas till konstruk-
tionen/igenfyllningen av de två groparna. En 
tolkning av fyndfördelningen skulle kunna vara 
att det funnits mindre ansamlingar av främst ke-
ramik, längs flera delar av hyddans väggar. I öster 
gör dock närheten till Hydda 2 det omöjligt att 
avgöra vilka fynd som hört till vilken struktur.

Fosfatprov tagna i och utanför hyddan påvisa-
de inga fosfatskillnader mellan hyddans inre och 
omgivande terräng. Däremot gav en analys av ki-
selmikrofossil från A14324 goda resultat. Denna 
analys påvisade en koncentration av fytoliter och 
mot botten av gropen en stor mängd brackma-
rina diatoméarter. Tolkningen av detta blev att 
gropen innehållit större mängder av vattenlevan-
de växter t.ex. vassrötter eller tång (se fig. 7).

De analyserade kiselmikrofossilen och denna 
grops (A14324) stratigrafiska och fyndmässiga för-
hållande till övriga anläggningar medför att en vi-
dare tolkning av tidsordningen emellan anläggning-
arna är möjlig. De brackmarina arterna i A14324 
visar närheten till en strand, vilket i sig själv daterar 
anläggningen till tidigneolitikum. Tolkningen av 
detta, sett till fyndmaterial, gropens utseende och 
placering, är att det under golvlagret funnits en ti-
digneolitisk grop vilken efter en kort tid överlagrats 

av golvlagret. I gropen har innan övertäckningen till-
lagats/deponerats strandnära vegetabilier. På denna 
grop har sedan golvlagret till Hydda 3 anlagts vilket 
i sin tur dateras av den tidigneolitiska keramiken 
som påträffades i och ovan detsamma. 

I rapporten gör man även en tolkning av hur 
konstruktionen av hyddan gått till. Först har golv-
lagret etablerats ovanpå en av allt att döma opåver-
kad bädd av sand. Denna grusiga bas har haft en 
mycket god vattengenomsläpplighet och fungerat 
som dränering. Eftersom ett grusigt material inte 
förekom i närheten av konstruktionen bör detta 
material ha hämtats en bra bit från hyddan. Detta 
tyder i sin tur på att materialet valts med en viss 
omsorg och att anläggandet av golvet i hyddan 
bör ha planerats redan innan byggstart. Rännans 
fyllning av sand har uppenbart inte kunnat fylla 
något dränerande syfte, utan är troligtvis resulta-
tet av en naturlig igensandning. Rännans ökande 
djup indikerar att man på ett annat sätt än hos de 
andra strukturerna eftersträvat att föra bort vatt-
net från hyddan. Härden som låg söder om hyd-
dans vägg bildar med sin slipsten och avställnings-
sten en köksdel till hyddan. Det kan dock noteras 
att ingenting pekar mot att härden utanför Hydda 
3 inte kan ha haft en användning redan då Hydda 2 
fanns och att den därmed kan ha varit ett arvegods 
från denna hydda. Troligen har stolphålen inrymt 
slanor som böjts ihop i toppen eller alternativt sla-
nor som böjts från ena sidan av konstruktionen till 
den andra och bildat ett ramverk. Ramverket har 
troligen varit täckt av exempelvis vass eller hudar 
och öppningen kan exempelvis ha haft ett skyd-
dande skinn vilket använts som en dörr till hyddan 
(Björck 1998, Björck & Björck 1999).

Man kan se övergripande likheter mellan speciellt 
Hydda 3 och 1, bland annat i planering av golvlager, 
arbetet med dräneringen samt de två matchande 
härdarna med slipstenar och avställningsblock. Sett 
till konstruktionen, med avseende på uppbyggnad 
och storlek, liknar dock Hydda 3 mer Hydda 2. 

Paralleller i regionen
Sammantaget har cirka 100 neolitiska strukturer 
som bedömts vara hyddor påträffats i regionen. 
Här kommer ett urval att presenteras som underlag 
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för den vidare diskussionen kring hur man tolkar 
olika strukturer (För en mer övergripande diskus-
sion kring de neolitiska hyddornas konstruktion, 
se Niclas Björck i volym 2). Hyddgrunderna som 
kommer att beröras här påträffades på lokalerna 
Bollbacken, Fräkenrönningen och Pärlängsberget 
(Hallgren m fl 1995, Artursson (red) 1996, Björck 
1998). Dessa platser kommer att presenteras på ett 
övergripande sätt där främst de faktorer som är 
väsentliga för diskussionen lyfts fram.

Bollbacken, RAÄ 258,  
Tortuna sn, Västmanland. 
Den mellanneolitiska fasen som påträffades på Boll-
backen daterades till cirka 2600-2300 f Kr. Platsen 

var vid tiden för utnyttjandet belägen på en mindre 
ö i ett smalt sund. På platsen användes en variant 
av s k single-contextdokumentation (Harris 1979). 
Med utgångspunkt i den här dokumentationsme-
toden gjordes omfattande försök att undersöka 
den gropkeramiska boplatsen stratigrafiskt. Fyn-
den registrerades från de stora, yttäckande lagren 
i 2,5 x 2,5 meter stora rutor. Metoden bedömdes 
som användbar för att kunna skilja ut anläggningar 
från ett äldre järnåldersgravfält från de gropkera-
miska lämningarna. Totalt handgrävdes cirka 770 
kvadratmeter i de mest bebyggelsetäta områdena 
medan resten av ytan på cirka 2800 kvadratmeter 
maskinavbanades i stick om 5 centimeter.

Vid undersökningarna framkom sex strukturer 
som tolkades som spår efter hyddor tillhörande 

Figur 7. Foto över en sentida grop (A11868) (till vänster, se streckad linje) och A14324. Det ovan liggande golv-
lagret har grävts ned 2 stick. Fotot taget från söder (foto Benjamin Åkermark).

Figure 7. Photograph over the latter-day pit, A11868, (too the left, see doted line) and pit A14324. About 0,2 meters 
of the floor layer has been removed by earlier excavation (photo from the South by Benjamin Åkermark).
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den neolitiska bosättningen. Fem av hyddorna 
bestod av stenröjda hyddgrunder, trapetsoida 
i formen och 10,2–20 kvadratmeter i storlek 
samt omgivna av 7 till 18 stolphål. Stolphålen 
var 0,10–0,30 meter i diameter och endast i ett 
par fall stenskodda. I flera fall påträffades ned-
grävningar och härdgropar inom hyddans väggar. 
Ovanpå de flesta hyddorna vilade ett kulturlager 
medan hyddans anläggningar var nedgrävda i 
undergrunden. De flesta hyddor kunde knytas 
rumsligt till avfallsgropar och i mindre mån ock-
så avfallshögar vilka anslöt till hyddans närom-
råde (Artursson m fl (red) 1996:332). Hyddornas 
inre partier hade av allt att döma hållits rena då 
de företedde förhållandevis få fynd. 

En hydda avvek från de övriga i både form, 
funktion och konstruktion. Denna hydda som 
var belägen inom ett större stenröjt område av-
gränsades av en halvcirkelformig rad av stolphål 
som avskärmade den från de närbelägna hyd-
dorna. Hyddan var 3,8 x 2,8–3,9 meter stor och 
framträdde som en oval grävd ränna. Rännan var 
0,2–0,4 meter djup, 0,4–1 meter bred, fylld av 
gråsvart, sandig humus med inslag av träkol, sot 
och sten. Boytan var 9,6 kvadratmeter och i lik-
het med övriga hyddgrunder på Bollbacken hade 
den en trapetsoid grundplan. Inuti hyddgrunden 
dokumenterades ett 0,01-0,1 meter tjockt golvla-
ger och två stolphål. Golvlagret framträdde som 
en kompakt gråbrun, lite sotig och något humös 
lerblandad sand, med inslag av skörbränd sten. 
Ytterligare ett stolphål påträffades i rännan, på 
hyddgrundens östra sida. Hyddan avviker från 
de övriga hyddorna främst genom en mindre 
storlek samt att väggen (troligen uppbyggd av 
plank) har satts i en ränna (se Artursson m fl 
(red) 1996:61ff). I anslutning till grunden fanns 
en koncentration av fyndmaterial och tecken 
på rituella aktiviteter, t ex rester av kremering 
av människa, säl och hund samt deponering av 
brända ben och krukor. 

Utgångspunkten för att stolphålsstrukturerna 
skall kunna tolkas som hyddkonstruktioner är 
deras relativt regelbundna utseende, förekomsten 
av stolphål grupperade i regelbundna former, de 
stenröjda ytor inom vilka vi finner konstruktio-
nen samt de likartade anläggningsstrukturerna 

runt dem med härdar och kokgropar. Dessutom 
förefaller avfallsfördelningen visa att hyddorna 
ligger inom städade delar av boplatsytan där av-
fallsdepositionen skett i strukturerade gropar och 
högar eller helt förts bort från ytan (se även Lars-
son i denna volym).

Fräkenrönningen, RAÄ 399,  
Valbo sn, Gästrikland. 
Den neolitiska boplatsen vid Fräkenrönningen 
daterades till cirka 2900-2700 f Kr och låg vid ti-
den för utnyttjandet på sydsidan av en stor halvö 
som sköt ut i havet från fastlandskusten. Under-
sökningen inleddes med att ytan torvades av för 
hand, därefter grävdes boplatsytan ut i ett sam-
manhängande rutsystem, rutorna var en kvadrat-
meter i storlek med ett djup på 0,1 meter. Hela 
ytan grävdes sedan i stick för att kunna iaktta 
större rumsliga mönster och färgningar (Björck 
1998:18ff, 62).

Sammantaget dokumenterades sju, eventuellt 
åtta hyddgrunder vid undersökningen, ingen 
av grunderna var synlig före avtorvningen. Alla 
hyddgrunder var omgivna av en stenkrets och 
hade en yta mellan 2,7-12,5 kvadratmeter. I hydd-
grunderna dokumenterades mellan 5 till 9 stolp-
hål, majoriteten hade ett ockrafärgat golvlager och 
centralt placerat i en av grunderna påträffades en 
oval nedgrävning. I fråga om golvlagret skall ock-
så nämnas att man i flera hyddgrunder noterade 
att rödfärgningen dragits ut genom en öppning 
i stenkretsen vilken tolkats som utgång. Stolphå-
len hade en diameter mellan cirka 0,15-0,30 me-
ter och ett djup av 0,15-0,2 meter, flertalet hade 
även en stenskoning i form av en stenkrets som 
omgärdade hyddgrunderna. Detta faktum län-
kar stenkretsarna till anläggningarna som ingår i 
hyddgrunderna. Ytterligare omständigheter som 
talar för detta är de två kokgropar som påträffades 
under stenkretsen i hyddgrund V, vilket indikerar 
att stenkretsen är anlagd på tidigare använd mark. 
Intressant är även att hyddgrund III var placerad 
på ett stenlager som överlagrade ett fyndförande 
lager. Detta tolkas som sten från röjning av ytor, 
vilka sedan placerats på tidigare utnyttjade om-
råden. I ett senare skedde när boplatsen utökats 
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användes denna terrass som fundament för en 
hyddgrund (Björck 1998:23ff, 62f).

Vid en närmare studie av fyndmaterialet kan 
man se ett flertal faktorer som samvarierar med de 
ovan beskrivna hyddgrunderna. En omständighet 
är att en högre fragmentering av keramiken kunde 
ses i golvlagret och vid vad som tolkats vara hyd-
dans öppning, medan större skärvor städats upp 
mot stenkretsen på insidan och kastats på utsi-
dan. En tydlig samvariation mellan förekomsten 
av skifferföremål och hyddgrunderna kan ses då 
huvuddelen av all skiffer påträffades i eller invid 
hyddgrunderna (Björck 1998:47, 49f).

En markkemisk analys i form av en fosfatkar-
tering över boplatsområdet utfördes. Resultatet 
visar höga fosfatansamlingar strax utanför hydd-
grunderna och relativt låga värden i hyddgrunder-
na (Björck 1998:59f).

På ett övergripande plan kunde två faser av an-
läggande av hyddor urskiljas, både utifrån de ovan 
nämnda stratigrafiska observationerna samt uti-
från en skillnad i keramiken mellan de östra och 
västra delarna av boplatsen med en väsentligt läg-
re grad av porös keramik i öster. Dessa två faser 
av hyddor ligger centrerade runt varsin öppen yta 
med ett relativt litet fyndmaterial, vilket tyder på 
att dessa ytor städats eller använts till aktiviteter 
som inte efterlämnar ett avfallsmaterial.

Pärlängsberget, RAÄ 143,  
Överjärna sn, Södermanland. 
Vid undersökningarna av fornlämningarna vid 
Pärlängsberget, vilka daterades till cirka 4000 f Kr, 
påträffades fem hyddgrunder. Dessa var inte syn-
liga före avtorvning, utan framkom först 0,5–0,6 
meter under markytan. De framträdde vid avba-
ning som rundat rektangulära nedgrävningar i den 
sterila sandmon. Undersökningsmetodiken vid 
utgrävningen grundade sig i Fågelbackenmetodi-
ken och utfördes med en systematisk sampling av 
kulturlagret. Rutsystemet förtätades därefter tills 
vad man kallade en stabilitet, uppnåddes i fyndför-
delningen. Stabiliteten definieras som det tillfälle 
då två svep av rutor efter varandra gav upphov 
till fyndspridningsmönster som efter en manuell 
översikt inte nämnvärt skilde sig åt. Därefter ba-

nades kulturlagret ner skiktvis med maskin. 
Sammantaget påträffades vad som tolkades som 

fem mesolitiska hyddgrunder. Hyddorna hade 
samtliga en boyta av cirka 5–6 kvadratmeter och 
uppvisade en nära inbördes överensstämmelse när 
det gällde storlek. Hyddgrunderna bestod av ett 
nedgrävt golvlager med väggrännor längs långsi-
dorna, vilka var fyllda av kulturpåverkad mo och 
skärvig sten. Då en del av rännan till Hydda 2 hand-
grävdes vid rutgrävningen noterades att dess över-
del var välvd, alltså en kombination av ränna och 
vall. Samma konstruktion användes troligen på yt-
terligare två av hyddorna men då dessa endast togs 
fram via maskinavbaning gick detta inte att veri-
fiera. Varje hyddgrund innehöll även 10–15 stolphål 
bortsett från en som endast innehöll fyra, troligen 
en följd av att delar av hyddgrunden förstörts av ett 
dåtida strandhak. Stolphålen låg i hyddgrundernas 
kanter, främst i och vid rännorna. De låg även ofta i 
koncentrationer om två till tre stycken vilket tolkas 
vara en följd av omstolpningar. Stolphålen hade en 
diameter på cirka 0,2 meter och ett djup av 0,05-0,3 
meter. Alla hyddgrunder innehöll grusfyllda gropar 
som till exempel kan ha varit kopplade till matlag-
ning sett till deras höga fosfatinnehåll. Vid två av 
hyddorna påträffades härdar i likartat läge i vardera 
änden av en väggränna (Hallgren m fl 1995:15).

Då fyndspridningarna i huvudsak utgår från 
spridda rutor över lokalen, får resultaten från 
dessa tolkas med en viss försiktighet, men tenden-
ser kunde ses i olika material gällande deras för-
hållande till hyddgrunderna. Dels påträffades en 
slagplats för kvarts belägen på en anläggningsfri 
yta mellan två av hyddorna och dels påträffades 
slagen sten i sluttningen nedanför två hyddor vil-
ket tolkats som ett utkastlager. Intressant är också 
att skärvstenen på platsen huvudsakligen påträffa-
des samlad i mindre koncentrationer utanför hyd-
dorna, en omständighet vilken antas representera 
utstädat material (Hallgren m fl 1995:25f).

På platsen genomfördes en omfattande analys 
av fosfater och glödgningsförlust, där de flesta an-
läggningar analyserades. En fosfatkartering över 
platsen gjordes i ett fem meters-intervall. Resulta-
ten från dessa karteringar kunde påvisa att de ovan 
nämnda groparna, vilka låg i hyddorna hade förhöj-
da värden samt att även fyllningen i stolphålen från 
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respektive hydda utom i ett fall samlade sig inom 
ett relativt snävt intervall (Hallgren m fl 1995:27).

Några av hyddorna på Pärlängsberget uppfat-
tas som en organiserad enhet, bestående av tre 
bostäder, samlade kring en gemensam arbetsyta. 
Ingångarna är vända bort från denna arbetsyta 
(Hallgren m fl 1995:13ff, 32). 

Sammanfattning

Det finns ett antal mycket intressanta drag i de 
ovanstående översikterna från undersökningar 
där strukturer tolkade som hyddor påträffats. Vad 
som kan observeras är följande:

1. Dessa hyddstrukturer påträffas oftast när re-
lativt stora ytor tas upp och främst när dessa 
handgrävs. 

2. Det används alltid flera olika källmaterial vid 
tolkningarna av strukturerna, inte i något fall 
vilar tolkningen på en enskildhet. 

3. En övergripande likhet gällande konstruk-
tionstypen finns bland hyddorna. Samtidigt 
finns dock skillnader i olika konstruktions-
detaljer vilket implicerar att lokala lösningar 
också har använts vid vissa tillfällen (Nilsson 
2006, Björck & Larsson 2007; Björck manus).

Tolkningsunderlag  
för strukturer
I majoriteten av fallen har en kombination av an-
läggningar och fynd använts som grund för tolk-
ningen som hyddor. När det gäller anläggningar 
kan det inte nog poängteras att de inte kan be-
handlas kontextlöst som enskildheter utan att de 
rumsliga mönster de bildar tillsammans är en nyck-
elfaktor. Dessa åsikter står i en radikal motsatts-
ställning till den analys av anläggningar som görs 
på den neolitiska lokalen Bålmyren. I avrapporte-
ringen av denna plats utgår man istället från rent 
tekniska beskrivningar av anläggningar och avför 
i huvudsak de grävande arkeologernas tolkningar 
av desamma. Utifrån denna databas utförs däref-
ter en korrespondensanalys som grupperar in an-
läggningarna i fyra typer – röd, eld, fynd och natur. 

Dessa grupper läggs sedan ut i rummet och tolkas 
utifrån i vilken omfattning de korresponderar mot 
det fyndförande lagret. Utifrån resultaten ses de tre 
förstnämnda som spår efter människor, men ingen 
ytterligare tolkning sker gällande vad de olika ty-
perna egentligen representerar för fenomen (Sund-
ström & Darmark 2005). Vi tror inte att en analys 
av denna typ kan ge ett kulturhistoriskt relevant 
svar, då man även måste ta hänsyn till anläggning-
arnas inbördes förhållande och testa tolkningarna 
mot en tes om deras dåtida funktion. Man bör även 
kontrollera anläggningars och konstruktioners di-
rekta förhållande till de olika fyndmaterialens före-
komst i rummet, inte enbart huruvida de påträffas 
inom eller utanför den fyndförande ytan. 

En ofta återkommande invändning mot att tol-
ka den typ av strukturer som behandlas här som 
hyddor är storleken. Man anser att den yta som 
är tillgänglig i denna typ av strukturer, vilken kan 
variera mellan cirka 2,5 och 25 kvadratmeter är 
för liten, främst då gällande de minsta exemplen. 
Vad som är viktigt i denna diskussion är att se till 
funktion och den kulturella kontext de ingår i. Vi 
menar här att den typ av boning man bygger och 
använder delvis kan ses som ett teknologiskt sys-
tem som styrs av de kulturella normer och behov 
som råder i det givna samhället (jfr Hjärtner Hol-
dar 1993:10ff). Om vi gör en etnografisk utblick 
finns flera exempel på där man bott i hyddor av 
den storlek som beskrivits ovan. Man får inte hel-
ler glömma hyddans definition i början av artikeln, 
där boende bara sågs som en av flera möjliga funk-
tioner hos hyddan. Storleken i sig är alltså inte ett 
realistiskt argument mot tolkningen som hyddor.

Ytterligare en alternativ tolkning för dessa 
strukturer som brukar åberopas är att det kan röra 
sig om spåren efter rotvältor (Newell 1981; Schif-
fer 1987; Knutsson 1988; Langohr 1993; Persson 
2004; Darmark & Sundström 2005). Man menar 
att då en rotvälta i vissa fall ger upphov till omkas-
tade lager, fyndtomma områden och omgivande 
störningar som har likheter med rännor, kan des-
sa strukturer i det fyndförande området feltolkas 
som hyddor. Om man tar detta i beaktande och 
jämför med de ovan beskrivna strukturerna kan 
ett antal saker noteras:
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1. I de fall rännor ingått i konstruktionen av 
den tolkade hyddgrunden har de i de flesta 
fallen noterats tillsammans med andra typer 
av anläggningar, till exempel stolphål, vallar, 
golvlager och/eller en central värmegrop vilka 
sammantaget svårligen kan tolkas som spår 
efter en rotvälta. 

2. Rännorna i de båda ovan angivna fallen och 
vid Hydda D på Högmossen hade ett klart 
högre fyndinnehåll gentemot omgivningen 
vilket är det motsatta förhållandet till det för-
väntade om de var skapade av rotvältor då de 
borde innehålla få eller inga fynd.

3. De golvlager som påträffats på Brännpussen 
och Snåret består av påfört material som skil-
jer sig gentemot undergrunden i närområdet. 

4. Strukturerna har i de flesta fall följt ett över-
gripande mönster, till exempel belägna runt 
en öppen yta eller med enhetlig riktning på 
utgångarna. 

5. På de undersökningar där större områden ta-
gits upp har strukturerna enbart noterats vid 
det neolitiskt fyndförande lagret. 

Dessa faktorer gör att de ovan diskuterade struk-
turerna och huvuddelen av liknande strukturer 
som påträffats på andra platser, med mycket hög 
säkerhet utgör spår efter mänsklig verksamhet i 
form av hyddor. Det måste ses som ytterst osan-
nolikt att mer än några enstaka av strukturerna 
egentligen utgörs av rotvältor eller andra natur-
liga störningar i marken.   

Syntes
Vad vi hoppas att vi har visat i denna studie är att 
det finns en stark empirisk grund för de struk-
turer som tolkats som hyddor utefter nya E4:an 
och att även de som framkommit i tidigare un-
dersökningarna är fast förankrade i ett källma-
terial som vilar på ett flertal olika kriterier. Då 
dessa strukturer under lång tid varit ifrågasatta, 
något som de olika undersökarna tycks ha varit 
medvetna om, har man strävat efter att ta fram 
ett så stort källmaterial som möjligt för att på så 
vis ha ett gott underlag att utgå ifrån vid tolk-
ning. Vad dessa exempel har påvisat är nödvän-

digheten att kunna utgå från flera olika källma-
terial och kunna kontrastera dessa mot varandra 
för att minska sannolikheten att ett källmaterial 
är stört, till exempel på grund av sentida akti-
viteter. Denna kontextuella metodik ger även 
större möjligheter att diskutera kring inte bara 
strukturernas typ, till exempel hyddor eller hus, 
utan även hur dessa varit organiserade och vil-
ken/vilka funktioner de har haft.
Utifrån det underlag vi har idag anser vi att den 
tolkning som har i särklass starkast bäring är att den 
typ av strukturer som berörts här är hyddor. Dessa 
har haft olika funktion även om majoriteten troli-
gen främst ska ses som boningshyddor eller mer ex-
akt utifrån deras primära funktion, sovhyddor. Men 
även hyddor som tycks ha haft en rituell funktion 
kan urskiljas samt hyddor som troligen varit kopp-
lade till hantverk och möjligen förrådshållning. 

Lars Ersgård skriver i artikeln Det uppdragsarkeo-
logiska alternativet om vad som kännetecknar upp-
dragsarkeologin jämfört med den arkeologi som 
utförs via universiteten. En av de punkter som 
tas upp är frågan kring kvantitet och kvalitet, där 
uppdragsarkeologins empiriska storskalighet ställs 
mot universitetens uttalade inriktning på kvalitet. 
Vad som argumenteras för här är att kvantitativ 
empiri kan leda till kvalitativa resultat och här tas 
bland annat upp exemplet med de omfattande un-
dersökningarna av åkermark i Mälardalen under 
1980-talet (Ersgård 2006:18). Vid dessa undersök-
ningar kunde man påvisa lerslättsboplatser från 
äldre järnålder, något som inte setts tidigare då 
man antagit att all bebyggelse vid denna tid låg 
på åkerimpedimenten. Genom en ny undersök-
ningsmetodik kombinerat med en ny tes kring 
bebyggelsemönstren samt med tiden ett mycket 
omfattande empiriskt material, togs därmed ett 
stort kliv i förståelsen kring bebyggelsemönstren 
vid denna tid i regionen. Vi anser att neolitiska 
boplatser som undersökts med och omfattat en 
kontextuell metodik, där man fokuserat på att 
skapa en förståelse kring de strukturer som finns 
på dessa lokaler i form av till exempel hyddor och 
vindskydd samt den övergripande boplatsorgani-
sationen, kan leda till och till viss del redan har lett 
till ett liknande kunskapssprång som i det ovan an-
givna exemplet. Fortfarande finns dock en stor po-
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tential för framtida studier av lokaler med denna 
typ av lämningar genom att det empiriska källma-
terialet byggs på. Genom att använda ovanstående 
tillvägagångssätt med en kritisk granskning av de 
framkomna strukturerna samtidigt som man tit-
tar på de övergripande mönster de bildar, finns 
alla möjligheter att ställa nya och ännu obesvarade 
frågor kring boendet i den östsvenska neolitiska 
kultursfären. 
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his debate is a contribution to the ongo-
ing debate on structures interpreted as hut 
foundations which have been found on 

Mesolithic and Neolithic sites. By accounting for 
the factors that form the basis for these interpreta-
tions, and the criteria against which they have been 
evaluated, we hope to clarify the argumentation for 
these interpretations. The point of departure is the 
group of hut foundations found on Neolithic sites 
excavated along the course of the new E4 Highway. 
Four structures interpreted as hut foundations have 
been closely examined. However, hut foundations 
excavated in the past are also examined to provide a 
more extensive source material.

The article shows the importance of utilising a 
multitude of sources that can be juxtaposed, thus 
creating a firmer basis for the interpretation. These 
sources have been divided into three main catego-

ries; features (figs 2, 3 & 7), artefacts (figs 2, 4, 5 & 
6) and scientific analyses (fig 7). These have then 
been placed into a spatial context, from which an 
argumentation in support of the most plausible in-
terpretation of each structure could be developed. 
We wish to stress the importance of moving be-
tween different levels of the spatial context, from 
the minute to the vast. By this we mean consider-
ing the relationship between individual post holes 
and artefacts, the relationship between different 
structures on a site and finally, how the spatial or-
ganisation of different sites relate to each other.

By using this form of contextual archaeology, 
we argue for the creation of a firmer basis for the 
interpretation of these structures, and that future 
interpretations take further steps to discuss the 
use and location of huts in Neolithic culture. 

Summary

Looking for a home in the east Swedish Neolithic cultural sphere. Aspects of methods 
for studying Neolithic huts along the new E4-highway
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samband med de arkeologiska undersökning-
arna inför väg E4 har ett antal stenålderslokaler 
undersökts. På flera av dem har det framkom-

mit strukturer som tolkats som hyddor/hus. Särskilt 
hyddlämningar från stenålder är ett omdiskuterat 
fenomen. Påträffandet av dessa tycks ha ökat kraf-
tigt under de senaste 10-15 åren inom mellansvensk 
arkeologi och är idag ett regelbundet förekomman-
de fenomen på stenåldersundersökningar.

Hyddlämningar manifesterar sig antingen i form 
av anläggningar, genom studier av fyndspridning 
eller genom en kombination av dessa. I Gävleborg 
uppmärksammades under tidigt 1990-tal ett an-
tal lokaler där hyddor framkom i små byliknande 
kluster i samband med undersökningar av grop-
keramiska kulturlager. Hyddorna utgjordes här av 
mindre stenröjda partier i moränen, även iakttagna 
som flacka förhöjningar med färgningar tolkade som 
golvlager (Björck 1998; Björck & Björck 1996). 

I Östergötland påträffades ungefär samtidigt ett 
antal hyddor i samband med avbaningsgrävningar i 
åkermark. Lämningarna tog formen av hästskofor-
made rännor, inte sällan med en härd i förlängning-
en av rännan, samt stolphålsrester i rännan. Dessa 
platser var extremt fyndfattiga, men dateras ofta, 
om än inte alltid, till tidigneolitikum (Carlsson 
2004:40). Liknande strukturer grävdes också av Ar-
keologikonsult på Pärlängsberget och Fågelbacken, 
även om dessa framkom i rika kulturlager (Apel m fl 
1995; Hallgren mf l 1995; Lekberg m fl manus).

Kritiken mot tolkningen av denna typ av läm-
ningar har huvudsakligen utgått från svårigheten 

att avgöra formationsprocesserna bakom tillkom-
sten av dem. Fenomenen som sådana har sällan 
ifrågasatts. Men rör det sig om mänskligt tillkomna 
företeelser eller naturliga? Särskilt har hyddläm-
ningarnas likhet med rotvältor diskuterats (t ex 
Darmark & Sundström 2005; Persson 2004). 

Målsättning med artikeln
Författarna till denna artikel har i tidigare arbe-
ten varit kritiska mot såväl fenomenet hyddor på 
stenålderslokaler (Darmark & Sundström 2005) 
som datakvaliteten överlag i det som kallas an-
läggningar i stenåldersmiljö – stolphål, gropar 
etc (Sundström & Darmark 2005). Det är också 
påfallande, att ingen av de undersökningar som 
SAU har ansvarat för, varken mesolitiska (Dar-
mark & Sundström 2005; Guinard & Vogel 
2006a; Guinard & Vogel 2006b) eller neolitiska 
(Sundström & Darmark 2005; Sundström m fl 
2006), har identifierat hyddlämningar, medan 
fyra av sex platser undersökta av UV GAL har 
ansetts bebyggda med hyddor (se fig. 1). Det 
tycks alltså finnas en korrelation mellan under-
sökare och undersökningsresultat.

Vår utgångspunkt under loppet av E4-projektet 
var att skillnaden i förekomst av hyddor på de 
olika lokalerna inte var beroende av typ av lokal, 
bevaringsförhållanden eller undersökningsmetod, 
utan att den bakomliggande faktorn var kompe-
tens-/erfarenhetsavhängig eller beroende av skill-
nader i tradition mellan institutioner. 

Bostad sökes 
Stenålderslokaler och bostadsstrukturer

Kim Darmark, Lars Sundström, Societas Archaeologica Upsaliensis
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En chans för oss att utvecklas var att pröva våra 
fördomar genom att systematiskt sammanställa 
data kring stenåldersundersökningar utförda un-
der det senaste decenniet, för att få en inblick i på 
vilken typ av undersökningar som hyddor och hus 
framkommer och på vilka undersökningar som fö-
reteelsen inte observeras. Med andra ord, försöka 
se om det finns arkeologiska, geografiska och/el-
ler metodologiska förutsättningar som kan ge en 
alternativ förklaring till skillnader i framgång vid 
bostadssökandet?

Metod
Som vi ser det, kan identifierandet av neolitiska 
hus i arkeologiska kontexter bero på följande:

1. Platsens funktion under dess an-
vändningsskede. Har det någonsin fun-
nits en hydda/ett hus på platsen? Detta kan 
vara en särskilt relevant fråga beträffande 
neolitiska boplatser, där enskilda lokaler 
inte är autonoma utan ingår i ett system av 
olikartade platser, som t ex basboplatser, 
samlingsboplatser, aktivitetslokaler och ex-
traktionslokaler. Vissa av dessa punkter i 
landskapet kan ha varit föremål för mer om-
fattande energiinvesteringar än andra, vilket 
skulle kunna resultera i en högre arkeologisk 
visibilitet. Hur har strukturen varit konstru-

erad? Hur har platsen övergivits? Vilka ty-
per av material har lämnats kvar och vad har 
bortförts? Relevanta frågor är naturligtvis 
också hur långvarig bosättningen var och i 
vilken mån strukturer inom boplatsen repro-
ducerades eller inte reproducerades.

2. Platsens funktion efter dess använd-
ningsskede. Vad har skett på platsen efter 
det att den övergivits? Har det förekommit 
mänsklig aktivitet inom området som kan 
tänkas ha försämrat kvaliteten på data från 
den tidigare fasen? Eller är området utsatt för 
naturliga processer som väder, vind, verksam-
het från djur etc som kan ha skapat mönster i 
det arkeologiska materialet som inte rakt av 
kan tolkas som mänskligt uppkomna? 

3. Den arkeologiska undersökningen. 
Det sätt på vilket en lokal från stenåldern un-
dersöks har naturligtvis direkt återverkan på 
i vilken mån strukturer kan förväntas påträf-
fas. Hur stor del av den tänkta boplatsytan har 
man undersökt och på vilket sätt? Är under-
sökningsområdet anpassat för att kunna fånga 
in strukturer? Vem leder undersökningen? Vil-
ken tradition verkar undersökningen inom?

Vi har valt att undersöka arbeten från ett antal in-
stitutioner verksamma i Mellansverige. De under-
sökningar som valts ut skulle ha åtminstone delvis 
fokus på neolitikum. 

Figur 1. Tabell över undersökta lokaler från tidig- och mellanneolitisk tid i samband med E4-bygget med uppgift om 
påträffade hyddor.

Figure 1. Table of sites, excavated during the E4-project, that date from the Early and Middle Neolithic and where 
huts have been indicated.

Institution Lokal Antal  
hyddor/hus

M ö.h. 14C Cal BC Stå period

SAU Bålmyren 0 ca 48 ca 3600-3300 BC TN II

SAU Postboda 2 0 ca 45 ca 3500-3000 BC TN II - MN A

SAU Postboda 1 0 ca 43 ca 3100-3000 BC MN A

UV GAL Glädjen  0 ca 45 ca 4000, 2800, 2200 BC TN I, MN B-SN

UV GAL Högmossen 4 ca 46 ca 3500 BC TN II

UV GAL Snåret 3 ca 44 ca 3400 BC TN II (MN B?),

UV GAL Brännpussen 2 ca 36 ca 2800-2600 BC MN B

UV GAL Djurstugan 1 ca 37,5 ca 2400-2300 BC MN B / SN
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Målsättningen är att systematiskt försöka jämföra 
undersökta lokaler med varandra. Då tabeller av 
detta slag produceras, och en komplex verklighet 
måste reduceras, så uppstår ofta tvetydigheter 
kring huruvida datareduktionen går rätt till. Inom 
humaniora betraktas ofta reduktionen som nå-
gonting negativt och suspekt, särskilt om svårför-
ståeliga, statistiska bearbetningar utprövas. I fallet 
med denna artikel kände vi ett tvång att använda 
statistisk bearbetning av reducerade data. Inte för 
att kunna utnyttja detta som ett vapen, utan för att 
undvika ett textbaserat angreppssätt, då en själv-
skriven text omöjligen kan bidra till en förändring 
av författarens ståndpunkt. Statistiska mönster 
kan i bästa fall tvinga fram en omvärdering.

Undersökningens  
omfattning
De institutioner som valdes ut för en granskning var:

• UV-kontor: UV GAL (Uppsala), UV Mitt 
(Stockholm), UV Öst (Linköping), UV Berg-
slagen (Örebro)

• Privata aktörer: SAU, Arkeologikonsult
• Länsmuseer: Gävleborgs länsmuseum, Stock -

-holms länsmuseum, (Sörmlands länsmuseum, 
Upplandsmuseet, Östergötlands länsmuseum)

Sammanlagt kom rapporter från undersökningen 
av 41 lokaler att studeras, tryckta mellan åren 1995 
och 2006. Vissa av undersökningarna föreligger 
endast i manusform. Av de 41 undersökta loka-
lerna ansvarar Arkeologikonsult AB för 8 stycken, 
Länsmuseet i Gävleborg för 4, Stockholms läns-
museum för 2, SAU för 3, UV Bergslagen för 5, 
UV GAL för 6, UV Mitt (Stockholm) för 11 och 
UV Öst för 2 stycken. Från Sörmlands, Östergöt-
lands och Upplands länsmuseer hittades inga för 
undersökningen relevanta rapporter. 

De kriterier som vi ställde upp för insamlandet av 
undersökningsdata för detta projekt var att lokalerna 
skulle vara slutundersökta, undersökningen skulle 
ha ett fokus på stenålderslämningarna (d v s stenål-
derslämningarna skulle på något sätt uppmärksam-
mas före eller under undersökningen, inte först vid 

rapporteringen). Dessutom valde vi bort de senneo-
litiska lokalerna främst av tekniska skäl. Ett exem-
pel som kan belysa problemen som tillstötte när vi 
försökte inkludera de senneolitiska kontexterna är 
Snåret som framkom i samband med E4-projektet, 
där det finns dels en tidig-mellanneolitisk fas (med 
hyddlämningar), dels en senneolitisk-bronsålders-
fas (med huslämning). Keramikregistreringen har 
på denna plats och på många andra delats upp i dels 
stenålderskeramik, dels bronsålder-järnålderskera-
mik (Björck & Larsson 2007). 

Ett viktigt förhållande som vi ville undersöka 
var förhållandet mellan förekomst av hus/hyddor 
på stenålderslokaler och inblandning av brons-
ålders- och järnålderslämningar. Detta låter sig 
bäst göras om vi inte inkluderar de senneolitiska 
lämningarna. I vår undersökning kan därför lo-
kalerna Bjästamon och Djurstugans närvaro vara 
diskutabel. Bjästamon och Djurstugan är lokaler 
som har dateringar som sträcker sig in i den sen-
neolitiska perioden. Vad gäller Djurstugan är det 
främst de sena mellanneolitiska lämningarna som 
det fokuserats på (Ytterberg 2005). Bjästamon är 
dock en lokal som vi inkluderat i undersökningen 
trots att tyngdpunkten i undersökningen och rap-
porteringen legat på de senneolitiska lämningarna 
(Holbeck m fl 2004). Det är dock oklart på vilket 
sätt dessa senneolitiska lämningar förhåller sig till 
de mellanneolitiska och de senneolitiska lämning-
ar man hittar i södra och mellersta Sverige.

Vad det gäller Pärlängsberget har undersökarna 
föreslagit att platsen representerar en övergångs-
fas mellan mesolitikum och neolitikum och att 
den avspeglar en successiv förändringsprocess 
(Hallgren m fl 1995:38), där malstenen represen-
terar den ekonomiska förändringen medan från-
varon av annan materiell kultur av trattbägartyp 
indikerar att en ideologiska förändring ännu inte 
skett (ibid:33). I vissa fall behandlas lokalen som 
en representant för det senmesolitiska och i andra 
som en representant för det tidigneolitiska. Plat-
sen tycks således ligga någonstans emellan och i 
detta fall har vi inkluderat den i vår studie.

Förekomst av hus och hydda är tänkt att ut-
göra grunden för att gruppera lokalerna. Loka-
lerna har beskrivits med nedanstående variabler. 
I fallet med de flesta av variablerna har vi varit 
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tvungna till stundvis svåra bedömningar för att få 
jämförbart data. Vissa variabler är ”hårdare” än 
andra. Framförallt när det gäller t ex förekomst 
av tydliga anläggningar och kulturlager blir det 
ofta en fråga om att värdera enskilda undersö-
kares ord. Även de variabler som intuitivt skulle 
upplevas som ”hårdare” är problematiska i denna 
typ av jämförelse. Mängd keramik på en plats 
skulle kunna tyckas vara relativt oproblematiskt, 
men tack vare undersökningarnas olikartade 
täckning och insamlingsmetoder, är detta inte 
fallet. Markslag kunde på samma sätt tyckas vara 
rätt enkelt att ange, men jämförbarheten blir li-
dande när undersökningarna bestämmer jordar-
ter till ”sandig silt”, ”lerig sand”, ”lera med inslag 
av morän” etc. Vi har försökt förenkla dessa efter 
vårt godtycke. De förutsättningar som varit enk-
last att systematisera har varit de metodologiska, 
med undantag för en del otillräcklig redovisning, 
i vilka fall vi har varit tvungna att rekonstru-
era tillvägagångssätten via omvägar (t ex genom 
granskning av planer, fotografier o dyl).

Variabler

Grävningarna beskrevs med variabler som skulle 
fånga in 
1. Administrativa uppgifter. Här anges lokalens 

namn, grävande institution, projektledare och 
rapportförfattare samt rapportens tryckår.

2. Geografiska förutsättningar. Här anges lokalens 
förhållande till kusten under dess bruknings-
tid, meter över havet, markslag, samt nuva-
rande miljö.

3. Arkeologiska förutsättningar.
4. Metodologiska förutsättningar.

Grupperande variabler
• Förekomst av hus/hydda –ja/nej
• Antal strukturer – absolut antal
Här har vi skiljt på hus, hyddor och övriga struk-
turer. Övriga strukturer omfattar endast 5 fall och 
det rör sig om strukturer som tolkats som rituella 
(Fågelbacken, Turinge, Häggsta V, Bollbacken och 
Tjugesta). En närmast kvadratisk struktur som tol-
kats som fähus eller förråd på Tjugesta (Artursson 
manus) har p g a av sin ringa storlek, 1,5 x 2 m, i vår 

sammanställning klassificerats som hydda. På sam-
ma plats hittades även ytterligare en mindre kon-
struktion, 1,8 x 2 m, som även denna tolkades som 
ett fähus eller förråd. Denna beskrivs som en ränn-
konstruktion och den liknar därför det som i många 
andra fall beskrivits som hydda både till form och 
storlek, varför vi för enkelhetens skull även registre-
rat denna som hydda i vår sammanställning. 

I övrigt har vi i stort följt de tolkningar som 
förts fram i rapporterna.

Geografiska förutsättningar
• Förhållande till kusten – ytterskärgård, inner-

skärgård, fastlandskust och inland
Denna variabel är en grov uppskattning av loka-
lens relation till havet under dess huvudsakliga 
brukningstid under stenålder.
• Markslag – lera, sand och morän
• Nuvarande miljö – skogsmark, åkermark och öv-

rig mark

Arkeologiska förutsättningar
• Bevaringsförhållanden
• Förekomst av tydliga anläggningar – påtaglig, 

marginell och obefintlig. 
För denna bedömning har bl a förekomsten av 
stenskodda stolphål, sotiga skärvstensbemängda 
härdar och dylika tydligt anlagda konstruktioner 
varit vägledande. Detta skall ses som ett mått på 
lokalens relativa potential för att innehålla tydligt 
avläsbar information från den neolitiska fasen.
• Förekomst av tydliga kulturlager (kraftigt av-

vikande jordlager med avvikande fyndinne-
håll) – påtaglig, marginell och obefintlig. 

Detta har varit en fråga om att lita på undersöka-
rens beskrivning av lokalen, eller i vissa fall foto-
grafier. Variabeln skall ses som ett mått inte bara 
på bevaringsförhållandena, utan även på platsens 
förhistoriska funktion, enligt tanken att ett avsatt 
kulturlager kanske snarare kan avspegla ett mer 
stabilt boende än ett enstaka besök.
• Störningar
• Dateringar av tolkade stenåldersanläggningar 

till yngre tider – ja/nej. 
Här försöker vi fånga in någon aspekt av den neo-
litiska informationens kvalitet. I vissa fall har det 
varit uppenbart att anläggningar, som anknutit 
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till de tolkade stenåldersstrukturerna lyfts bort ur 
sammanhanget då de erhållit en felaktig datering. 
I andra fall har dateringen förbisetts till förmån 
för typologiska dateringar. Båda dessa fall har 
inneburit att de beskrivits med ett ”ja” angående 
denna variabel. 
• Närvaro av brons- och järnåldersverksamhet – 

påtaglig, marginell och obefintlig. 
Förekomst av senare tiders förhistoriska verksam-
het på platsen har bedömts utifrån fynd- och/eller 
anläggningsintensitet i intim anslutning till dis-
kuterade stenålderslämningar.
• Närvaro av sentida verksamhet (täktgropar, 

kolning o dyl) – påtaglig, marginell och obefintlig. 
Här har dokumenterats tydliga sentida marking-
repp. Dock har åkerbruk och skogsbruk i mer all-
män bemärkelse inte medtagits, då samtliga plat-
ser utsatts för detta.

Fyndsituation
• Förekomst av keramik (bedömning av fynd-

densitet) – hög, medel och låg. 
Denna variabel är dels ett mått på det förhistoriska 
utnyttjandet av platsen, dels ett mått på vilken typ 
av källmaterial som finns tillhanda för att skapa en 
förståelse av platsen.
• Förekomst av lerklining. Mycket, medel, lite. 
Lerklining ses som en bra indikator på förekomst 
av byggnader.
• Signaler på boendemiljö – påtaglig, marginell 

och obefintlig.
Detta är en summering av förekomst av ben från 
domesticerade djur + förekomst av lerklining + 
förekomst av yxor och/eller mejslar + förekomst 
av mal- och slipstenar (se bilaga 2). 

Var och en för sig är dessa signaler problema-
tiska, men tanken här är att genom en summering 
av dem, låta dem styrka upp varandra som en tyd-
ligare signal på boendemiljöer. 

Metodologiska förutsättningar.  
Hur har platsens undersökts? 
• Systematisk fyndsampling (för definition se 

Orton 2000:21) – ja/nej
• Yttäckande handgrävning – mycket, medel, lite.
Detta har bedömts relationellt utifrån de under-
sökningar som medtagits i denna genomgång.

• Avbaning med maskin – inledande, avslutande 
och ingen. 

Ingen avbaning har angetts på två lokaler, där ytan 
handavtorvats. Med inledande avbaning avses av-
baning/avtorvning med maskin före rutgrävning 
på platsen. Detta är relevant i sammanhanget, ef-
tersom det är ett sätt att skapa sig en förförståelse 
av platsen inför upptagandet av fyndmaterial.
• Undersökningsytans storlek – absolut bestäm-

ning i meter
• Undersökningsytans bredd vid primärt un-

dersökt del – absolut bestämning i meter 

I vår undersökning registrerade vi förutom de 
ovannämnda variablerna även variabler som vi 
hoppades skulle kunna beskriva hur de påträffade 
strukturerna undersökts mer i detalj. Dessa två 
var markkemisk analys och fyndens relation till de 
diskuterade strukturerna. P g a stora svårigheter 
att på ett stringent sätt observera detta i de enskil-
da undersökningarna har vi valt att låta dem utgå. 
Vår förhoppning var att dessa utredningar skulle 
kunna användas för att på ett kritiskt sätt förhålla 
sig till de observerade och tolkade strukturerna. I 
stället var det i de flesta fall så att undersökaren 
använde sig av dessa mönster för att argumentera 
för den ursprungliga tolkningen. Bla förekom i 
rapporterna hänvisningar till iakttagna väggeffek-
ter utan att dessa redovisats (undersökningar där 
fynd tex insamlats i en grovupplösning). Det sam-
ma gäller förändringar av fosfatförekomster inn-
anför och utanför strukturerna, där karteringen av 
marken skett väldigt grovmaskigt. Det var så att 
säga svårt att i detta fall värdera undersökarens ut-
sagor, då tillvägagångssätten eller underlagen för 
tolkningen varit så olika. 

Bearbetning

Utifrån tabellen delades lokalerna in i sådana på 
vilka hus/hyddor framkommit samt sådana på vil-
ka inga hus/hyddor framkommit. Dessa två grup-
per jämfördes med varandra variabel för variabel 
i korstabeller och signifikanta skillnader eftersök-
tes. Av utrymmesskäl redovisas endast vissa kors-
tabeller här men grunddata finns redovisad i de bi-
fogade tabellerna (se bilaga). För att mäta styrkan 
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och signifikansen i korstabellerna användes Good-
man & Kruskals tau i programmet SPSS 14.0 som 
mått på nominal data. Detta ger ett mått på hur 
väl en variabel kan användas för att förutsäga en 
annan variabel, och är lämplig när båda variabler 
är kategoriska. I vårt fall var vi intresserade av att 
se hur väl observationen av hus eller hyddor på ar-
keologiska undersökningar kunde förutsägas uti-
från de variabler som beskrivits ovan. 

Resultat
Sammanlagt har det på dessa undersökningar fram-
kommit 21 hus (stolpburna långhus), 52 hyddor 
(dominerat av hyddor med dräneringsränna, men 
även hyddor som argumenterats utifrån fyndtomma 
ytor etc), samt 5 konstruktioner som här betecknats 
som ”övrig struktur” (gruppen består framför allt 
av konstruktioner som kallats för dödshus). 

Huslokaler
På 16 av lokalerna framkom huslämningar. De fles-
ta av dessa är tidig- eller mellanneolitiska mesula-
konstruktioner, men i gruppen har även medtagits 
de så kallade dödshusen vid Bollbacken, Turinge, 
Tjugesta, Fågelbacken 73, samt Häggsta V. Beträf-
fande huslokalerna, så resulterade korstabellen i att 
signifikanta samband förelåg mellan förekomst av 
hus och förekomst av lerklining, förekomst av hus 
och förekomst av tydliga kulturlager, förekomst av 
hus och förekomst av tydliga anläggningar, samt 
förekomst av hus och förhållande till kusten. 

Detta beror huvudsakligen på lokalerna Tjuge-
sta, Skumparberget 2, Skogsmossen, Djurstugan, 
Frotorp, Fågelbacken 147 och Bleckenstad, som 
är hus från trattbägar- eller stridsyxekulturen, till 
största delen påträffade i inlandsmiljö. I vår under-
sökning finns endast en plats som bedömts vara 
belägen i inlandet, där inget hus framkommit. 

Figur 2. Korstabeller över lokaler med och utan hus och deras förhållande till tydliga kulturlager, tydliga anlägg-
ningar, förhållande till kusten samt förekomst av lerklining. 

Figure 2. Sites of group 1 (without houses) and group 2 (with houses) crosstabulated against the existence of distinct 
cultural layers, distinct features, burned clay and their relation to the coastline. 

Förekomst av tydliga kulturlager marginell obefintlig påtaglig Totalt

Grupp1 inga hus 12 12 1 25

Grupp 2 hus 10 2 4 16

Totalt 22 14 5 41

Förekomst av tydliga anläggningar marginell obefintlig påtaglig Totalt

Grupp1 inga hus 17 3 5 25

Grupp 2 hus 7 0 9 16

Totalt 24 3 14 41

Lerkliningsförekomst ingen lite mellan mycket Totalt

Grupp1 inga hus 19 6 0 0 25

Grupp 2 hus 6 7 1 2 16

Totalt 25 13 1 2 41

Förhållande till kusten fastlands-
kust

inland inner- 
skärgård

ytter- 
skärgård

Totalt

Grupp1 inga hus 8 1 14 2 25

Grupp 2 hus 3 6 7 0 16

Totalt 11 7 21 2 41
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Att förekomsten av tydliga anläggningar (eg sten-
skodda stolphål) och tydliga kulturlager är asso-
cierade med förekomsten av hus är kanske inte så 
överraskande. Rika fynd av lerklining är också en 
indikator på förekomst av huslämningar. 

I vårt material kan vi alltså se svaga samband 
mellan inlandsmiljö, förekomst av tydliga anlägg-
ningar och kulturlager och rikligt med lerklining 
och förekomst av hus. Oddsen att hitta husläm-
ningar ökar om dessa geografiska och arkeologiska 
förutsättningar uppfylls. Tendensen skulle sanno-
likt bli tydligare om dödshuslokalerna uteslöts ur 
denna grupp. 

Hyddlokaler
Samma procedur genomfördes med grupperna 
”lokaler med hydda” och ”lokaler utan hydda”. 
17 av undersökningarna har dokumenterat, eller 
föreslagit hyddlämningar. Det enda signifikanta 
sambandet gällde förekomsten av hyddor och om-
fattande yttäckande rutgrävning.

Sålunda tycks det inte beträffande hyddorna 
ha varit arkeologiska eller geografiska förutsätt-
ningar som spelat roll, utan metodologiska. Man 
bör dock fråga sig, vilket som kommit före – är det 
hyddan som gett upphov till en utökad rutgräv-
ning, eller är det rutgrävningen som möjliggjort 
identifierandet av hyddlämningen? För att få svar 
på detta måste vi göra en djupare studie där vi går 
igenom undersökningsprocessen på de olika loka-
lerna där omfattande yttäckande utgrävning har 
genomförts. Högmossen, E4:an i Uppland, som 
vid denna artikels tillkomst inte finns avrapporte-
rad, kan dock inte detaljgranskas här. 

Bollbacken

Utifrån förundersökningsresultatens kvarts- och 
keramikfördelning bestämdes ytor för yttäckande 
rutgrävning, där en variant av single context-meto-
dik användes. Huvudmotiven till valet av denna 
metodik var dels att kunna skilja ut järnåldersfa-
sen från stenåldersfasen, dels att kunna identifiera 
strukturer. De stora yttäckande lagren undersök-
tes i 2,5 x 2,5 m rutor. Sammanlagt undersöktes 
770 m2 på detta sätt. Fyra av hyddorna hittades 
inom denna rutundersökta yta, medan en påträf-
fades vid maskinavbaning. 

I detta fall tycks det som att den yttäckande 
handgrävningen inte var beroende av förekomsten 
av hyddor, utan att hyddorna kom som en bipro-
dukt till beslutet om att gräva stora ytor för hand. 

Vedmora
På Vedmora inleddes arbetet med att drygt 2700 
m2 avtorvades för hand, varefter en provrutsgräv-
ning genomfördes. Provrutsgrävningen gjordes i 
avgränsande syfte och omfattade inte det som uti-
från topografi och förundersökning bedömts vara 
den centrala delen av boplatsen, utan endast peri-
fera delar av lokalen. Den centrala ytan skiktgräv-
des sedan i stick om 5 cm. 

Det är dock uppenbart, att en av hyddorna 
hade uppmärksammats redan innan avtorvningen 
i form av flacka förhöjningar med ränna (Björck 
& Björck 1999:16). Efter avtorvningen noterades 
totalt 8 sådana förhöjningar. Det torde vara dessa 
förhöjningar som i hög grad varit avgörande för 
var rutgrävningsinsatsen lagts. Det framgår inte 
explicit i rapporten hur mycket rutor som har 
grävts, eller var dessa placerats. Utifrån fyndsprid-
ningskartorna tycks det som att det är hyddläm-

Figur 3. Korstabell över lokaler med och utan hyddor och deras förhållande till omfattningen av yttäckande rut-
grävning vid undersökningen. 

Figure 3. Sites of group 1 (with huts) and group 2 (without huts) crosstabulated against the size of manually exca-
vated trenches. 

Yttäckande handgrävning ingen lite medel mycket Totalt

Grupp 1 hyddor 5 2 4 6 17

Grupp 2 inga hyddor 2 15 6 1 24

Totalt 7 17 10 7 41
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ningarna som berörts och att uppskattningsvis 
600 m2 har grävts yttäckande. 

I detta fall är det alltså hyddlämningarna som 
styrt metodologin, inte tvärtom, att metodologin 
lett till hittandet av hyddor. 

Fräkenrönningen
Fräkenrönningen undersöktes med en metod som 
till stor del liknar undersökningen av Vedmora. 
Skillnaden tycks vara att provrutsundersökningen 
här föregick handavtorvningen, men även här un-
dantogs det som bedömdes vara boplatsplatån. Ur 
redovisningen av hyddgrunderna framgår tydligt 
att dessa syntes efter avtorvning och sålunda har 
observationen av dessa styrt valet av omfattande 
rutgrävning, inte vice versa. Rapporten innehåller 
ingen tydlig uppgift om antal grävda rutor eller 
deras placering, men utifrån fyndspridningspla-
nerna går det att uppskatta att ca 800 m2 i omedel-
bar anslutning till hyddorna grävts. 

Hyddlämningarna på Fräkenrönningen identi-
fierades före rutgrävningen, och kan därför inte 
ses som resultatet av ett specifikt metodiskt an-
greppssätt.

Brännpussen 
På Brännpussen hade förundersökningen genererat 
en preliminär tolkning av boplatsens organisation 
utifrån fyndens, fosfaternas och anläggningarnas 
fördelning, vilket motiverade utplacerandet av två 

schakt om 5x10 m2, vilket skulle öka möjligheterna 
att observera kulturlager. Grävandet av dessa kom 
dock att föregås av en avtorvning av platån. De 
handgrävda ytorna kom att utvidgas västerut och 
söderut. Totalt kom 537 m2 att grävas yttäckande.

Det verkar inte som att hyddlämningarna var 
kända före valet att gräva yttäckande, utan dessa 
framkom som ett resultat av metodiken. Som un-
dersökarna själva medger framkom endast ett få-
tal anläggningar utanför de rutgrävda ytorna. En 
inspektion av rapportens anläggningsplan/rutplan 
(sid 20, fig 13) visar ganska tydligt att anläggning-
arna är knutna till de rutundersökta områdena 
med ställvis skarpa gränser i anläggningsföre-
komst.

Bjästamon
På Bjästamon inleddes undersökningen med en ma-
skinell avtorvning och grovrensning. Detta åtfölj-
des av en finrensning av de ytor som bedömts som 
intensivt utnyttjade. Efter detta kom områden att 
undersökas genom grävning av rutor eller fria grä-
venheter i skikt. Graden av rutgrävning anpassades 
efter graden av utnyttjande. Sammanlagt grävdes 
2930 m2 i form av rutor (1x1 m2 och 2x2 m2 ).

Dock verkar rutgrävningen inte ha varit avgö-
rande för att lokalisera husen. Dessa kom i de flesta 
fall fram redan under avbaning och rensning. Hus 1 
hade observerats före rutundersökningen. Rutorna 
placerades ut enligt ett fritt koordinatsystem, an-

Figur 4. Sammanställning av de hus och hyddor som de olika undersökarna påträffat på de undersökningar som 
omfattas av denna studie relaterat till undersökningarnas totala rumsliga utbredning.

Figure 4. Compilation of houses and huts, discovered by the different excavating bodies during the investigations 
dealt with in this study related to the total spatial extent of the investigations.

Antal strukturer Total slutundersökningsyta Strukturer/ha Kvm/struktur

Arkeologikonsult 23 46429 5,0 2018,7

Länsmuseet Gävleborg 16 9652 16,6 603,3

SAU 0 8550 0,0 - 

UV Bergslagen 6 24900 2,4 4150,0

UV GAL 12 44238 2,7 3686,5

UV Mitt/Stockholm 14 57260 2,4 4090,0

UV Öst 5 8350 6,0 1670,0

Länsmuseet Stockholm 2 12347 1,6 6173,5

Medel 1,9 5164 3,7 2714,4 
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passat till husets form. Hus 2 framkom i samband 
med undersökningen av hus 1, under detsamma. 
Hus 3 påträffades efter avbaning och rensning. Hus 
4 rutundersöktes inte, utan kom att grävas i fria 
grävenheter. Hus 5 kom likt hus 3 vid avbaning. 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera, att 
det enda samband som vår undersökning av hydd-
lokaler genererat, det mellan hyddor och yttäckan-
de handgrävning, inte skall ses som att metodiken 
krävs för identifierandet av lämningstypen. I de 
flesta fall är det tvärtom så, att lämningstypen har 
observerats före val av metodik. Vissa motstridiga 
uppgifter finns, t ex verkar det som att undersö-
karna av Brännpussen inte har kunnat påvisa an-
läggningar utanför de rutgrävda ytorna. I detta fall 
tycks däremot metodiken ha varit en förutsättning 
för resultatet. Möjligen är det en fråga om anlägg-
ningarnas visibilitet.

Tyvärr tycks det snarast vara så att vår förför-
ståelse inte kunnat övertygande motbevisas. Ser vi 
till figur 4 märker man att vissa institutioner av-
viker kraftigt vad gäller antal påträffade struktu-
rer. De diskrepanser som man särskilt kan notera, 
är framförallt Länsmuseet Gävleborg och SAU. 
Länsmuseet Gävleborg har hittat 16 hyddor på en 
slutundersökningsyta beräknad till 9652 m2 och 
sticker ut, särskilt om man ser till hur få kvadrat-
meter museet behöver, relativt sett, för att träffa 
på en struktur. På bara en marginellt mindre total 
undersökningsyta (8550 m2 ) så har SAU inte ob-
serverat och tolkat en enda hydda. Huruvida detta 
förhållande skall tillskrivas skillnad i erfarenhets-
grad, skillnad i källkritik, olika syn på vilken typ 
av data som fältarkeologin skall generera, eller ren 
och skär tur vet vi inte. 

Tackord
Författarna vill tacka Britta Kihlstedt UV Mitt för 
genomläsning av manuskript och värdefulla kom-
entarer. 
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he aim of this article is to compile informa-
tion about archaeological investigations of 
Stone Age settlements carried out over 

the past 20 years in the eastern parts of Central 
Sweden. The inspiration for doing this grew out 
of the E4 excavation project, where, we perceived 
a marked discrepancy between the number of con-
structions, such as huts and houses, found by the 
different excavating institutions. This seemed to 
be the result of varying experiences, attitudes and/
or competence of the different institutions, but, 
theoretically, could also be dependent on archaeo-
logical, methodological and geographical prereq-
uisites. In the article, information from 41 sites ex-
cavated by eight different institutions since 1995 
was compiled. The variables used were to provide 
information about the archaeological and geo-
graphical prerequisites, methods used during the 
investigation, and information about the excavat-
ing institutions. The database, which was set up 
using categorical variables, used a cross-table for-
mat to discern which independent variables, i.e. 
variables that described various aspects of the in-
vestigation, could predict the occurrence of houses 
or huts on the site in question.

This study has not challenged our preconceived 
notion that the varying traditions of different insti-
tutions play an important role in the construction 

of information about Neolithic dwellings. We have 
not been able to ascribe the vast difference between 
the capability of different institutions of identify-
ing structures on settlements, to other factors hav-
ing to do with the make-up of the excavated sites.

One result of our study is that the methods, 
in this case extensive grid system excavation and 
the time of machine excavation, do not affect the 
excavator’s ability to locate houses/huts. Unfor-
tunately these phenomena lack a uniform defini-
tion. Therefore, they are open for discussion as 
more or less individual phenomena based on sep-
arate observations. Our prediction is that if and 
when these phenomena are uniformly defined, 
the choices we make regarding methods in the 
field will be of greater importance for our ability 
to identify them. Once this has been achieved a 
larger portion of the studied phenomena will be 
discarded. Today, most of them elude all manner 
of investigation and analysis. 

The one concrete advice we can give to archae-
ologists looking for dwellings is that if they are 
searching for houses they should look at areas that 
during the Stone Age were inland, at sites where 
daub has been found. However, even this advice 
is given with some trepidation, since the present 
situation is marked by a lack of ascertained dwell-
ings. 

Summary

Seeking accommodation. Stone Age sites and dwelling structures 
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Bilaga

Noter
a.  0 = ingen 
 1 < 5 kg
 2 > 5 kg, < 30 kg
 3 > 30 kg

b. 0 = inget
 1 < 2 kg
 2 > 2 kg, < 10 kg
 3 > 10 kg

c. Andel flinta av det totala slagna stenmaterialet
 0 = ingen
 1 < 2 %
 2 > 2 %, < 5 %
 3 > 5 %

d. 0 = inget
 1 < 75 g
 2 > 75 g, < 500 g
 3 > 500 g

e. Förekomst av identifierade ko el får/get-ben
 0 = inga
 2 = förekomst

f. 0 = ingen
 1 < 1 kg
 2 > 1 kg, < 10 kg
 3 > 10 kg

g. 0 = inga
 1 = 1 st
 2 > 1 st, < 10 st
 3 > 10 st

h.  0 = inga
 1 = 1 st
 2 > 1 st, < 5 st
 3 > 5 st
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Institution   Grävledare   Lokal  Tryckår  Förekomst av  
hus/hydda Hus Hydda Övrig 

struktur
Förhållande  
till kusten M ö.h. Mark-

slag
Nuvarande 

miljö
Förekomst av 

tydliga anl.
Förekomst av  

tydliga kulturlager
Yngre dateringar  

från stå-anl

Arkeologikonsult Fredrik Hallgren Pärlängsberget 1995 ja 0 5 0 fastlandskust 34 sand skogsmark marginell obefintlig ja

Arkeologikonsult Jan Apel Skumparberget 2 1996 ja 1 0 0 inland 57 sand skogsmark påtaglig marginell nej

Arkeologikonsult Magnus Artursson Bollbacken 1996 ja 0 5 1 innerskärgård 32 morän skogsmark påtaglig marginell ja

Arkeologikonsult Per Falkenström, Totte Fors Skäcklinge 2001 nej 0 0 0 innerskärgård 31 sand åkermark obefintlig obefintlig nej

Arkeologikonsult Fredrik Hallgren Skogsmossen ms ja 1 0 0 inland 60 sand skogsmark marginell obefintlig nej

Arkeologikonsult Per Lekberg Fågelbacken 147 ms ja 1 0 0 inland 40 sand åkermark påtaglig marginell nej

Arkeologikonsult Per Lekberg Fågelbacken 73 ms ja 0 4 1 innerskärgård 43 sand skogsmark påtaglig marginell nej

Arkeologikonsult Magnus Artursson Tjugesta torp ms ja 1 2 1 inland 52 morän åkermark påtaglig obefintlig nej

Länsmuseet Gävleborg Niclas Björck Fräkenrönningen 1998 ja 0 7 0 fastlandskust 39 morän skogsmark påtaglig marginell nej

Länsmuseet Gävleborg Niclas Björck Vedmora 1999 ja 0 8 0 innerskärgård 45 sand skogsmark marginell marginell nej

Länsmuseet Gävleborg Bo Ulfhielm, Niclas Björck Måndagsbäcken 2004 ja 0 1 0 fastlandskust 58 morän skogsmark marginell obefintlig ja

Länsmuseet Gävleborg Elise Hovanta, Maria Björck, Maria Persson, Bo Ulfhielm Södra Mårtsbo 2004 nej 0 0 0 fastlandskust 45 morän skogsmark marginell marginell ja

Länsmuseet Stockholm Jonathan Lindström, Peter Bratt Turinge 2000 ja 0 0 1 innerskärgård 28 sand åkermark marginell marginell nej

Länsmuseet Stockholm Göran Werthwein, Lars Andersson Igelsta 2001 ja 0 1 0 innerskärgård 28 sand skogsmark påtaglig marginell nej

SAU Lars Sundström, Kim Darmark Bålmyren 2005 nej 0 0 0 innerskärgård 48 sand skogsmark marginell obefintlig nej

SAU Lars Sundström, Kim Darmark Postboda 2 2006 nej 0 0 0 innerskärgård 45 sand åkermark marginell marginell nej

SAU Lars Sundström, Kim Darmark Postboda 1 2006 nej 0 0 0 innerskärgård 43 sand skogsmark marginell obefintlig nej

UV Bergslagen Jenny Holm, Henrik Runesson Gärdselbäcken 2001 nej 0 0 0 innerskärgård 36 morän skogsmark marginell marginell ja

UV Bergslagen Jenny Holm Högby 2001 nej 0 0 0 fastlandskust 37 lera skogsmark marginell obefintlig nej

UV Bergslagen Ebba Knabe, Leif Karlenby Bäcklunda 2003 ja 3 2 0 innerskärgård 40 lera åkermark påtaglig marginell ja

UV Bergslagen Ann Luthander, Gunlög Graner Lilla Gävsjö 2003 ja 0 1 0 ytterskärgård 39 morän skogsmark marginell obefintlig ja

UV Bergslagen Tomas Eriksson, Jenny Holm, Ann Lindkvist, Å Westin Barksta 2005 nej 0 0 0 fastlandskust 39 lera övrig mark påtaglig påtaglig nej

UV GAL Maj-Lis Nilsson Brännpussen 2004 ja 0 2 0 innerskärgård 36 morän skogsmark påtaglig obefintlig ja

UV GAL Niklas Ytterberg Djurstugan 2006 ja 1 0 0 fastlandskust 39 morän skogsmark marginell marginell nej

UV GAL Tomas Eriksson, Dan Fagerlund, Britta Rosborg Frotorp 2006 ja 1 1 0 inland 61 lera åkermark marginell påtaglig nej

UV GAL Karl-Fredrik Lindberg Glädjen 2006 nej 0 0 0 innerskärgård 44 morän skogsmark marginell obefintlig nej

UV GAL Niklas Björk, Fredrik Larsson Snåret 2007 ja 0 3 0 innerskärgård 43 sand skogsmark marginell obefintlig ja

UV GAL Niklas Björck, Karl-Fredrik Lindberg, Fredrik Larsson. Högmossen ms ja 0 4 0 fastlandskust 46 morän skogsmark påtaglig marginell nej

UV Mitt Per Gustavsson Lindskrog 2000 nej 0 0 0 innerskärgård 32 sand skogsmark marginell marginell nej

UV Mitt Eva Olsson Skrubba 2003 nej 0 0 0 fastlandskust 37 sand åkermark marginell marginell nej

UV Mitt Torbjörn Holbeck, Pehr Lindholm, Henrik Runeson Bjästamon 2004 ja 4 2 0 fastlandskust 54 sand skogsmark påtaglig marginell nej

UV Mitt Anna-Karin Lindqvist Kornsjövägen 2004 ja 5 0 0 fastlandskust 50 morän skogsmark marginell marginell ja

UV Mitt Åke Johansson Starrmossen 2005 nej 0 0 0 ytterskärgård 30 sand skogsmark marginell obefintlig nej

UV Mitt Roger Edenmo Spångastugan 2006 nej 0 0 0 innerskärgård 40 sand skogsmark obefintlig obefintlig nej

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta II 1996 ja 1 0 0 innerskärgård 37 sand övrig mark påtaglig påtaglig ja

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta VI 1996 ja 1 0 0 innerskärgård 28 lera övrig mark marginell påtaglig nej

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta III 1996 nej 0 0 0 innerskärgård 34 morän övrig mark marginell marginell ja

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta IV 1996 nej 0 0 0 innerskärgård 31 lera skogsmark obefintlig marginell ja

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta V 1996 ja 0 0 1 innerskärgård 30 lera övrig mark påtaglig påtaglig nej

UV Öst Tom Carlsson, Anders Kaliff Hulje 1997 ja 0 3 0 inland 118 morän åkermark marginell marginell nej

UV Öst Susanna Eklund, Lisa K Larsson, Tom Carlsson Bleckenstad 2002 ja 1 1 0 inland 123 lera åkermark marginell marginell ja
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Institution   Grävledare   Lokal  Tryckår  Förekomst av  
hus/hydda Hus Hydda Övrig 

struktur
Förhållande  
till kusten M ö.h. Mark-

slag
Nuvarande 

miljö
Förekomst av 

tydliga anl.
Förekomst av  

tydliga kulturlager
Yngre dateringar  

från stå-anl

Arkeologikonsult Fredrik Hallgren Pärlängsberget 1995 ja 0 5 0 fastlandskust 34 sand skogsmark marginell obefintlig ja

Arkeologikonsult Jan Apel Skumparberget 2 1996 ja 1 0 0 inland 57 sand skogsmark påtaglig marginell nej

Arkeologikonsult Magnus Artursson Bollbacken 1996 ja 0 5 1 innerskärgård 32 morän skogsmark påtaglig marginell ja

Arkeologikonsult Per Falkenström, Totte Fors Skäcklinge 2001 nej 0 0 0 innerskärgård 31 sand åkermark obefintlig obefintlig nej

Arkeologikonsult Fredrik Hallgren Skogsmossen ms ja 1 0 0 inland 60 sand skogsmark marginell obefintlig nej

Arkeologikonsult Per Lekberg Fågelbacken 147 ms ja 1 0 0 inland 40 sand åkermark påtaglig marginell nej

Arkeologikonsult Per Lekberg Fågelbacken 73 ms ja 0 4 1 innerskärgård 43 sand skogsmark påtaglig marginell nej

Arkeologikonsult Magnus Artursson Tjugesta torp ms ja 1 2 1 inland 52 morän åkermark påtaglig obefintlig nej

Länsmuseet Gävleborg Niclas Björck Fräkenrönningen 1998 ja 0 7 0 fastlandskust 39 morän skogsmark påtaglig marginell nej

Länsmuseet Gävleborg Niclas Björck Vedmora 1999 ja 0 8 0 innerskärgård 45 sand skogsmark marginell marginell nej

Länsmuseet Gävleborg Bo Ulfhielm, Niclas Björck Måndagsbäcken 2004 ja 0 1 0 fastlandskust 58 morän skogsmark marginell obefintlig ja

Länsmuseet Gävleborg Elise Hovanta, Maria Björck, Maria Persson, Bo Ulfhielm Södra Mårtsbo 2004 nej 0 0 0 fastlandskust 45 morän skogsmark marginell marginell ja

Länsmuseet Stockholm Jonathan Lindström, Peter Bratt Turinge 2000 ja 0 0 1 innerskärgård 28 sand åkermark marginell marginell nej

Länsmuseet Stockholm Göran Werthwein, Lars Andersson Igelsta 2001 ja 0 1 0 innerskärgård 28 sand skogsmark påtaglig marginell nej

SAU Lars Sundström, Kim Darmark Bålmyren 2005 nej 0 0 0 innerskärgård 48 sand skogsmark marginell obefintlig nej

SAU Lars Sundström, Kim Darmark Postboda 2 2006 nej 0 0 0 innerskärgård 45 sand åkermark marginell marginell nej

SAU Lars Sundström, Kim Darmark Postboda 1 2006 nej 0 0 0 innerskärgård 43 sand skogsmark marginell obefintlig nej

UV Bergslagen Jenny Holm, Henrik Runesson Gärdselbäcken 2001 nej 0 0 0 innerskärgård 36 morän skogsmark marginell marginell ja

UV Bergslagen Jenny Holm Högby 2001 nej 0 0 0 fastlandskust 37 lera skogsmark marginell obefintlig nej

UV Bergslagen Ebba Knabe, Leif Karlenby Bäcklunda 2003 ja 3 2 0 innerskärgård 40 lera åkermark påtaglig marginell ja

UV Bergslagen Ann Luthander, Gunlög Graner Lilla Gävsjö 2003 ja 0 1 0 ytterskärgård 39 morän skogsmark marginell obefintlig ja

UV Bergslagen Tomas Eriksson, Jenny Holm, Ann Lindkvist, Å Westin Barksta 2005 nej 0 0 0 fastlandskust 39 lera övrig mark påtaglig påtaglig nej

UV GAL Maj-Lis Nilsson Brännpussen 2004 ja 0 2 0 innerskärgård 36 morän skogsmark påtaglig obefintlig ja

UV GAL Niklas Ytterberg Djurstugan 2006 ja 1 0 0 fastlandskust 39 morän skogsmark marginell marginell nej

UV GAL Tomas Eriksson, Dan Fagerlund, Britta Rosborg Frotorp 2006 ja 1 1 0 inland 61 lera åkermark marginell påtaglig nej

UV GAL Karl-Fredrik Lindberg Glädjen 2006 nej 0 0 0 innerskärgård 44 morän skogsmark marginell obefintlig nej

UV GAL Niklas Björk, Fredrik Larsson Snåret 2007 ja 0 3 0 innerskärgård 43 sand skogsmark marginell obefintlig ja

UV GAL Niklas Björck, Karl-Fredrik Lindberg, Fredrik Larsson. Högmossen ms ja 0 4 0 fastlandskust 46 morän skogsmark påtaglig marginell nej

UV Mitt Per Gustavsson Lindskrog 2000 nej 0 0 0 innerskärgård 32 sand skogsmark marginell marginell nej

UV Mitt Eva Olsson Skrubba 2003 nej 0 0 0 fastlandskust 37 sand åkermark marginell marginell nej

UV Mitt Torbjörn Holbeck, Pehr Lindholm, Henrik Runeson Bjästamon 2004 ja 4 2 0 fastlandskust 54 sand skogsmark påtaglig marginell nej

UV Mitt Anna-Karin Lindqvist Kornsjövägen 2004 ja 5 0 0 fastlandskust 50 morän skogsmark marginell marginell ja

UV Mitt Åke Johansson Starrmossen 2005 nej 0 0 0 ytterskärgård 30 sand skogsmark marginell obefintlig nej

UV Mitt Roger Edenmo Spångastugan 2006 nej 0 0 0 innerskärgård 40 sand skogsmark obefintlig obefintlig nej

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta II 1996 ja 1 0 0 innerskärgård 37 sand övrig mark påtaglig påtaglig ja

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta VI 1996 ja 1 0 0 innerskärgård 28 lera övrig mark marginell påtaglig nej

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta III 1996 nej 0 0 0 innerskärgård 34 morän övrig mark marginell marginell ja

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta IV 1996 nej 0 0 0 innerskärgård 31 lera skogsmark obefintlig marginell ja

UV Stockholm Eva Olsson Häggsta V 1996 ja 0 0 1 innerskärgård 30 lera övrig mark påtaglig påtaglig nej

UV Öst Tom Carlsson, Anders Kaliff Hulje 1997 ja 0 3 0 inland 118 morän åkermark marginell marginell nej

UV Öst Susanna Eklund, Lisa K Larsson, Tom Carlsson Bleckenstad 2002 ja 1 1 0 inland 123 lera åkermark marginell marginell ja
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Institution Lokal Närvaro 
brå el jäå

Närvaro sen-
tida verksam-

het

Keramik-
förekomst

Lerklinings-
förekomst

Varierad  
fyndsituation Stå-period Systematisk 

sampling
Maskin- 
avbaning Storlek (kvm) Bredd (m) Referens

Arkeologikonsult Pärlängsberget finns ja 0 0 lite TN ja avslutande 934 12 Hallgren m fl 1995

Arkeologikonsult Skumparberget 2 nej ja mycket mycket mycket TN ja avslutande 12400 26 Apel (red.) 1996

Arkeologikonsult Bollbacken påtaglig ja mycket lite mellan MN nej avslutande 3600 42 Artursson (red.) 1996

Arkeologikonsult Skäcklinge finns ja lite 0 lite TN ja avslutande 530 43 Falkenström & Fors 2001

Arkeologikonsult Skogsmossen nej ja mycket mycket mycket TN ja avslutande 11000 28 Hallgren m fl MS

Arkeologikonsult Fågelbacken 147 påtaglig ja lite 0 mellan MNB ja inledande 7600 35 Lekberg (red.) MS

Arkeologikonsult Fågelbacken 73 ja ja mycket 0 mellan TN ja avslutande 7200 50 Lekberg (red.) MS

Arkeologikonsult Tjugesta torp nej ja mellan mellan mellan TN ja avslutande 3165 34 Artursson (red.) MS

Länsmuseet Gävleborg Fräkenrönningen nej ja mycket 0 mellan MNB ja ingen 1500 30 Björck 1998

Länsmuseet Gävleborg Vedmora nej ja lite lite mellan MNB ja inledande 2702 50 Björck & Björck 1999

Länsmuseet Gävleborg Måndagsbäcken nej nej 0 0 lite TNI ja inledande 2950 7 Ulfhielm 2004

Länsmuseet Gävleborg Södra Mårtsbo nej ja mycket 0 lite MNA ja ingen 2500 50 Björck m fl 2004

Länsmuseet Stockholm Turinge påtaglig ja lite lite mycket MNB ja avslutande 3350 18 Lindström & Boije 2000

Länsmuseet Stockholm Igelsta påtaglig nej mellan lite mellan MNB ja inledande 5000 80 Werthwein 2001

SAU Bålmyren nej ja mellan 0 0 TN II ja avslutande 5000 55 Sundström & Darmark (red.) 2005

SAU Postboda 2 nej ja mycket 0 mellan TN II-MN A ja avslutande 2500 25 Sundström m fl (red.) 2006

SAU Postboda 1 finns ja mellan 0 lite MN A ja avslutande 1050 22 Sundström m fl (red.) 2006

UV Bergslagen Gärdselbäcken påtaglig ja lite 0 lite MNA nej inledande 4190 24 Holm & Runesson 2002

UV Bergslagen Högby finns ja lite 0 lite TN/MNB ja inledande 2130 18 Holm 2001

UV Bergslagen Bäcklunda påtaglig nej 0 lite mellan TNII-MN nej inledande 15000 180 Knabe 2003

UV Bergslagen Lilla Gävsjö finns nej lite 0 mellan TNI-II nej inledande 1950 30 Graner 2003

UV Bergslagen Barksta påtaglig ja lite 0 lite TNII-MNA nej inledande 1630 40 Eriksson m fl 2005

UV GAL Brännpussen finns ja mellan 0 lite MN B ja inledande 2300 31 Nilsson 2006

UV GAL Djurstugan nej ja lite lite lite MN B-SN ja inledande 1325 28 Ytterberg (red.) 2006

UV GAL Frotorp påtaglig ja mellan 0 0 TN I nej inledande 23500 49 Blomqvist m fl 2006

UV GAL Glädjen påtaglig nej lite 0 mellan TN ja inledande 1613 58 Lindberg (red.) 2006

UV GAL Snåret påtaglig ja lite lite mycket TN II-MN A ja inledande 10500 140 Björck & Larsson 2006

UV GAL Högmossen nej ja mycket 0 mycket TN-MN nej inledande 5000 58 Lindberg muntl.

UV Mitt Lindskrog påtaglig ja mycket lite mycket MN (FIII) ja inledande 5680 30 Gustafsson m fl 2000

UV Mitt Skrubba nej ja lite 0 lite TN ja inledande 1500 18 Olsson 2003

UV Mitt Bjästamon finns ja mycket 0 mellan MN-SN ja inledande 35500 50 Holback m fl 2004

UV Mitt Kornsjövägen finns ja lite 0 mellan MN nej inledande 9000 80 Lindqvist 2004

UV Mitt Starrmossen påtaglig ja lite 0 lite MN ja inledande 600 20 Johansson 2005

UV Mitt Spångastugan påtaglig ja 0 0 0 neolitisk nej inledande 2300 10 Edenmo 2006

UV Stockholm Häggsta II nej ja lite lite mycket Meso-TN nej inledande 920 24 Olsson 1996

UV Stockholm Häggsta VI finns ja mycket lite lite MNA-MNB-SN nej inledande 475 30 Olsson 1996

UV Stockholm Häggsta III nej nej mellan lite mycket TN nej inledande 510 20 Olsson 1996

UV Stockholm Häggsta IV finns nej mycket lite mellan TN nej inledande 300 28 Olsson 1996

UV Stockholm Häggsta V nej ja mellan lite lite TN-MNA nej inledande 475 20 Olsson 1996

UV Öst Hulje påtaglig nej lite 0 lite TNII-MNA nej inledande 10000 30 Carlsson m fl 1997

UV Öst Bleckenstad påtaglig nej lite 0 0 TN I-II (MN-SN) nej inledande 2347 30 Eklund & Larsson 2002
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Arkeologikonsult Pärlängsberget finns ja 0 0 lite TN ja avslutande 934 12 Hallgren m fl 1995

Arkeologikonsult Skumparberget 2 nej ja mycket mycket mycket TN ja avslutande 12400 26 Apel (red.) 1996

Arkeologikonsult Bollbacken påtaglig ja mycket lite mellan MN nej avslutande 3600 42 Artursson (red.) 1996

Arkeologikonsult Skäcklinge finns ja lite 0 lite TN ja avslutande 530 43 Falkenström & Fors 2001

Arkeologikonsult Skogsmossen nej ja mycket mycket mycket TN ja avslutande 11000 28 Hallgren m fl MS

Arkeologikonsult Fågelbacken 147 påtaglig ja lite 0 mellan MNB ja inledande 7600 35 Lekberg (red.) MS

Arkeologikonsult Fågelbacken 73 ja ja mycket 0 mellan TN ja avslutande 7200 50 Lekberg (red.) MS

Arkeologikonsult Tjugesta torp nej ja mellan mellan mellan TN ja avslutande 3165 34 Artursson (red.) MS

Länsmuseet Gävleborg Fräkenrönningen nej ja mycket 0 mellan MNB ja ingen 1500 30 Björck 1998

Länsmuseet Gävleborg Vedmora nej ja lite lite mellan MNB ja inledande 2702 50 Björck & Björck 1999

Länsmuseet Gävleborg Måndagsbäcken nej nej 0 0 lite TNI ja inledande 2950 7 Ulfhielm 2004

Länsmuseet Gävleborg Södra Mårtsbo nej ja mycket 0 lite MNA ja ingen 2500 50 Björck m fl 2004

Länsmuseet Stockholm Turinge påtaglig ja lite lite mycket MNB ja avslutande 3350 18 Lindström & Boije 2000

Länsmuseet Stockholm Igelsta påtaglig nej mellan lite mellan MNB ja inledande 5000 80 Werthwein 2001

SAU Bålmyren nej ja mellan 0 0 TN II ja avslutande 5000 55 Sundström & Darmark (red.) 2005

SAU Postboda 2 nej ja mycket 0 mellan TN II-MN A ja avslutande 2500 25 Sundström m fl (red.) 2006

SAU Postboda 1 finns ja mellan 0 lite MN A ja avslutande 1050 22 Sundström m fl (red.) 2006

UV Bergslagen Gärdselbäcken påtaglig ja lite 0 lite MNA nej inledande 4190 24 Holm & Runesson 2002

UV Bergslagen Högby finns ja lite 0 lite TN/MNB ja inledande 2130 18 Holm 2001

UV Bergslagen Bäcklunda påtaglig nej 0 lite mellan TNII-MN nej inledande 15000 180 Knabe 2003

UV Bergslagen Lilla Gävsjö finns nej lite 0 mellan TNI-II nej inledande 1950 30 Graner 2003

UV Bergslagen Barksta påtaglig ja lite 0 lite TNII-MNA nej inledande 1630 40 Eriksson m fl 2005

UV GAL Brännpussen finns ja mellan 0 lite MN B ja inledande 2300 31 Nilsson 2006

UV GAL Djurstugan nej ja lite lite lite MN B-SN ja inledande 1325 28 Ytterberg (red.) 2006

UV GAL Frotorp påtaglig ja mellan 0 0 TN I nej inledande 23500 49 Blomqvist m fl 2006

UV GAL Glädjen påtaglig nej lite 0 mellan TN ja inledande 1613 58 Lindberg (red.) 2006

UV GAL Snåret påtaglig ja lite lite mycket TN II-MN A ja inledande 10500 140 Björck & Larsson 2006

UV GAL Högmossen nej ja mycket 0 mycket TN-MN nej inledande 5000 58 Lindberg muntl.

UV Mitt Lindskrog påtaglig ja mycket lite mycket MN (FIII) ja inledande 5680 30 Gustafsson m fl 2000

UV Mitt Skrubba nej ja lite 0 lite TN ja inledande 1500 18 Olsson 2003

UV Mitt Bjästamon finns ja mycket 0 mellan MN-SN ja inledande 35500 50 Holback m fl 2004

UV Mitt Kornsjövägen finns ja lite 0 mellan MN nej inledande 9000 80 Lindqvist 2004

UV Mitt Starrmossen påtaglig ja lite 0 lite MN ja inledande 600 20 Johansson 2005

UV Mitt Spångastugan påtaglig ja 0 0 0 neolitisk nej inledande 2300 10 Edenmo 2006

UV Stockholm Häggsta II nej ja lite lite mycket Meso-TN nej inledande 920 24 Olsson 1996

UV Stockholm Häggsta VI finns ja mycket lite lite MNA-MNB-SN nej inledande 475 30 Olsson 1996

UV Stockholm Häggsta III nej nej mellan lite mycket TN nej inledande 510 20 Olsson 1996

UV Stockholm Häggsta IV finns nej mycket lite mellan TN nej inledande 300 28 Olsson 1996

UV Stockholm Häggsta V nej ja mellan lite lite TN-MNA nej inledande 475 20 Olsson 1996

UV Öst Hulje påtaglig nej lite 0 lite TNII-MNA nej inledande 10000 30 Carlsson m fl 1997

UV Öst Bleckenstad påtaglig nej lite 0 0 TN I-II (MN-SN) nej inledande 2347 30 Eklund & Larsson 2002
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Institution Lokal Keramik Sten (kärnor & avslag) Ben Lerklining yxor/mejslar Mal-/slipsten

mängda mängdb andel flintac mängdd förekomst domest.e mängdf mängdg mängdh

Arkeologikonsult Skäcklinge 1 1 2 1 0 0 1 0

Arkeologikonsult Bollbacken 3 2 2 3 0 1 2 1

Arkeologikonsult Pärlängsberget 0 1 1 0 0 0 1 1

Arkeologikonsult Skumparberget 2 3 3 1 3 2 3 3 3

Arkeologikonsult Skogsmossen 3 3 2 3 2 3 3 3

Arkeologikonsult Tjugesta 2 2 2 1 ? 2 1 1

Arkeologikonsult Fågelbacken 73 3 2 3 2 0 0 2 2

Arkeologikonsult Fågelbacken 147 1 1 3 1 2 0 0 2

Länsmuseet Gävleborg Måndagsbäcken 0 3 0 0 0 0 1 0

Länsmuseet Gävleborg Vedmora 1 1 1 3 0 1 1 2

Länsmuseet Gävleborg Fräkenrönningen 3 3 1 1 0 0 2 3

Länsmuseet Gävleborg Södra Mårtsbo 3 3 1 3 0 0 1 0

Länsmuseet Stockholm Igelsta 2 1 0 2 0 1 0 3

Länsmuseet Stockholm Turinge 1 1 3 3 2 1 2 1

SAU Bålmyren 2 1 2 1 0 0 0 0

SAU Postboda 2 3 2 2 2 0 0 1 2

SAU Postboda 1 2 1 0 2 0 0 2 0

UV Bergslagen Barksta 1 1 3 1 0 0 0 1

UV Bergslagen Lilla Gävsjö 1 3 2 2 0 0 0 3

UV Bergslagen Gärdselbäcken 1 3 1 1 2 0 0 0

UV Bergslagen Högby 1 2 1 0 0 0 1 0

UV Bergslagen Bäcklunda 0 1 2 1 0 1 2 1

UV GAL Brännpussen 2 2 1 2 0 0 0 2

UV GAL Djurstugan 1 1 3 2 0 1 0 1

UV GAL Frotorp 2 1 3 1 0 0 0 0

UV GAL Glädjen 1 1 0 1 0 0 1 2

UV GAL Snåret 1 1 0 1 ? 1 1 3

UV GAL Högmossen 3 3 1 3 0 0 3 3

UV Mitt Skrubba 1 2 2 0 0 0 0 2

UV Mitt Starrmossen 1 1 0 2 2 0 0 0

UV Mitt Bjästamon 3 3 1 3 0 0 3 2

UV Mitt Kornsjövägen 1 2 3 3 0 0 2 1

UV Mitt Spångastugan 0 1 0 0 0 0 0 0

UV Mitt Lindskrog 3 3 1 2 2 1 2 3

UV Stockholm Häggsta II 1 3 1 3 0 1 2 3

UV Stockholm Häggsta III 2 2 3 2 2 1 2 2

UV Stockholm Häggsta IV 3 2 2 1 2 1 0 2

UV Stockholm Häggsta V 2 1 3 2 ? 1 1 0

UV Stockholm Häggsta VI 3 1 3 3 ? 1 0 0

UV Öst Bleckenstad 1 1 0 0 0 0 0 0

UV Öst Hulje 1 1 0 0 0 0 1 0
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Institution Lokal Keramik Sten (kärnor & avslag) Ben Lerklining yxor/mejslar Mal-/slipsten

mängda mängdb andel flintac mängdd förekomst domest.e mängdf mängdg mängdh

Arkeologikonsult Skäcklinge 1 1 2 1 0 0 1 0

Arkeologikonsult Bollbacken 3 2 2 3 0 1 2 1

Arkeologikonsult Pärlängsberget 0 1 1 0 0 0 1 1

Arkeologikonsult Skumparberget 2 3 3 1 3 2 3 3 3

Arkeologikonsult Skogsmossen 3 3 2 3 2 3 3 3

Arkeologikonsult Tjugesta 2 2 2 1 ? 2 1 1

Arkeologikonsult Fågelbacken 73 3 2 3 2 0 0 2 2

Arkeologikonsult Fågelbacken 147 1 1 3 1 2 0 0 2

Länsmuseet Gävleborg Måndagsbäcken 0 3 0 0 0 0 1 0

Länsmuseet Gävleborg Vedmora 1 1 1 3 0 1 1 2

Länsmuseet Gävleborg Fräkenrönningen 3 3 1 1 0 0 2 3

Länsmuseet Gävleborg Södra Mårtsbo 3 3 1 3 0 0 1 0

Länsmuseet Stockholm Igelsta 2 1 0 2 0 1 0 3

Länsmuseet Stockholm Turinge 1 1 3 3 2 1 2 1

SAU Bålmyren 2 1 2 1 0 0 0 0

SAU Postboda 2 3 2 2 2 0 0 1 2

SAU Postboda 1 2 1 0 2 0 0 2 0

UV Bergslagen Barksta 1 1 3 1 0 0 0 1

UV Bergslagen Lilla Gävsjö 1 3 2 2 0 0 0 3

UV Bergslagen Gärdselbäcken 1 3 1 1 2 0 0 0

UV Bergslagen Högby 1 2 1 0 0 0 1 0

UV Bergslagen Bäcklunda 0 1 2 1 0 1 2 1

UV GAL Brännpussen 2 2 1 2 0 0 0 2

UV GAL Djurstugan 1 1 3 2 0 1 0 1

UV GAL Frotorp 2 1 3 1 0 0 0 0

UV GAL Glädjen 1 1 0 1 0 0 1 2

UV GAL Snåret 1 1 0 1 ? 1 1 3

UV GAL Högmossen 3 3 1 3 0 0 3 3

UV Mitt Skrubba 1 2 2 0 0 0 0 2

UV Mitt Starrmossen 1 1 0 2 2 0 0 0

UV Mitt Bjästamon 3 3 1 3 0 0 3 2

UV Mitt Kornsjövägen 1 2 3 3 0 0 2 1

UV Mitt Spångastugan 0 1 0 0 0 0 0 0

UV Mitt Lindskrog 3 3 1 2 2 1 2 3

UV Stockholm Häggsta II 1 3 1 3 0 1 2 3

UV Stockholm Häggsta III 2 2 3 2 2 1 2 2

UV Stockholm Häggsta IV 3 2 2 1 2 1 0 2

UV Stockholm Häggsta V 2 1 3 2 ? 1 1 0

UV Stockholm Häggsta VI 3 1 3 3 ? 1 0 0

UV Öst Bleckenstad 1 1 0 0 0 0 0 0

UV Öst Hulje 1 1 0 0 0 0 1 0
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Slutord
Niklas Stenbäck, redaktör

4-undersökningarna har inneburit att det 
senmesolitiska källmaterialet från regionen 
ökat avsevärt i omfång och blivit betydligt 

rikare, vilket också innebär att våra möjligheter att 
förstå denna avlägsna period ökat betydligt. Från 
neolitikum har vi undersökt en serie boplatser, med 
dateringar från tidigneolitikum till senneolitikum, 
och som när de nyttjades låg i nära anslutning till 
den dåtida kusten. Inga neolitiska inlandslokaler 
har emellertid berörts av detta projekt. Frågan hu-
ruvida den tidigneolitiska bebyggelsen i regionen 
utgjordes av trattbägarkulturens säsongsbaserade 
boplatser i inlandet och vid kusten (se t ex Hallgren 
& Sundström i volym 4 i denna serie) eller främst 
av åretrunt baserade fångstsamhällen vid kusten (se 
t ex Björck & Larsson i denna volym) kvarstår och 
debatten fortsätter. Likaså lär diskussionerna om 
hyddor, undersökningsmetodik m m fortsätta.

Avslutningsvis kan vi konstatera att E4:ans me-
solitiska undersökningar till stor del har sin grund 

i de stenteknologiska arbetena vid arkeologiska 
institutionen, Uppsala universitet. Det var inte 
minst på grundval av dessa som de förnyade ut-
redningarna av sträckan gjordes, och med hjälp 
av provsticksundersökningar, som nya undersök-
ningsobjekt hittades. Kunskapen om de kustbund-
na neolitiska boplatsernas lägen var känt sedan 
tidigare, men med hjälp av de nya inventerings-
metoderna med bl a provstick har ett stort antal ti-
digare okända lokaler framkommit. Detta E4-pro-
jekt har sedan erbjudit möjligheter att studera och 
analysera sammanhängande utsnitt av stenålders-
landskapet. Därigenom kan mera sammanhållna 
bilder presenteras av tiden från det att landskapet 
togs i besittning tills en fast bosättningsstruktur 
med jordbruk som främsta (?) näringssätt etable-
ras i området. Regionens relation till samtida ske-
enden på den euroasiatiska kontinenten bör vara 
en viktig arbetsuppgift att fortsätta med. 
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