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Utbyggnaden av Västkustbanan mellan Helsingborg och Kävlinge berörde ett 

mycket stort antal fornlämningar och det arkeologiska projektet, som bekostas 
av Banverket, blev ett av de största någonsin i vårt land. Under åren 1997 och 

1998 genomfördes slutundersökningar på 37 platser utmed den fyra mil långa 

sträckningen. Det arkeologiska projektet Västkustbanan organiserades i sju 
vetenskapliga delprojekt som har styrt insatserna, alltifrån fältarbetet till publi

ceringen.

Denna bok utgör den första volymen i serien Skånska spår - arkeologi längs 
Västkustbanan. Att skapa en separat skriftserie för projektet innebär en möjlig
het att kunna hålla samman resultaten och samtidigt ge materialet en egen dis

tinkt grafisk form så att böckerna blir lätt igenkännliga. En eller flera volymer 

produceras från respektive vetenskapligt delprojekt. Totalt innefattar utgiv- 
ningsplanen, inklusive en avslutande populärvetenskaplig sammanfattning, 

elva böcker som skall ges ut under åren 2001-2003.

Den ojämförligt mest omfattande undersökningen utmed Västkustbanan var 

det mesolitiska komplexet vid Tågerup sydost om Landskrona. Förutom massi
va boplatslämningar inklusive flera hyddor och hus, berörde undersökningen 

även ett av Nordeuropas äldsta gravfält. Projekt- respektive grävledarna Per 

Karsten och Bo Knarrström genomförde, med hjälp av en entusiastisk och kom
petent personal, under mycket stor tidspress och ofta svåra yttre förhållanden, 

en både kvantitativt och kvalitativt storslagen undersökning. Resultaten gör att 
Tågerup redan tagit plats som en av de klassiska lokalerna från jägarstenåldern 

i Sydskandinavien.

Härmed presenteras Tågerupundersökningen med en första vetenskaplig be

handling i form av nio specialanalyser. En syntesvolym över Tågerup och del

projektet Mesolithic Space beräknas utkomma mot slutet av år 2002.

Denna volym innebär på flera sätt att en ny fas inleds inom skånsk arkeologi. 

Det är vår föresats att den skall få många efterföljare, inte bara inom projektet 

Västkustbanan.

Lund i december 2000

Ulf Säfvestad Mats Mogren
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Inledning Undersökningen av det mesoiitiska boplatskomplexet vid Tågerup kom att bli en av de största 

utgrävningarna som någonsin företagits på en fyndplats från stenåldern i Sydskandinavien. Fynd

ens mångfald och kvalitet behöver stort utrymme för att kunna ges en tillfredsställande vetenskap

lig publicering. Föreliggande arbete utgör den första volymen om Tågerupsundersökningen och 

den behandlar och analyserar de viktigaste grävningsresultaten.



per Karsten & g o k n a r r s t r ö m

Introduktion

Mot bakgrund av frågeställningarna i projektet ”Det 

mesolitiska rummet” ges här en presentation av nio 

utvalda platsspecifika problemkomplex. Den andra 

volymen (Karsten & Knarrström, u. arb.) fokuserar 

kring förändring och tradition under kongemose- och 

erteböllekultur med lokala, regionala och överregio

nala implikationer.

Den stora undersökningsytan, förekomsten av så 
skilda och ovanliga fyndkategorier som gravar, hus 

och träartefakter, i kombination med ett rikt och väl- 

bevarat ben- och flintmaterial, ställde stora krav på 

logistiken i fält. Sett mot bakgrund av den begränsade 

tiden som stod till vårt förfogande - sju månader - är 

det ingen överraskning att en välplanerad organisa

tion och genomtänkt fältmetodik var helt avgörande 
för de goda och ofta helt nya arkeologiska resultat 

som erhölls. En så begränsad undersökningstid - det 

naturliga hade varit ett flerårigt grävningsprojekt med 
färre deltagare - ställde helt nya organisatoriska krav, 

där fyndregistrering, dokumentation och inmätningar 

inbördes måste ligga i fas för att relevanta priorite

ringar skulle kunna göras.
Utvecklandet av nya arbetsrutiner och dokumenta- 

tionsförfaranden beskrivs ingående av Rolf Larsson i 
kapitel I. Rolf hade det övergripande ansvaret för den 

datorbaserade dokumentationen i fält och hans be

skrivning kring utgrävningsorganisationen på Tågerup 

ger en teknisk bild av källäget för de dokumenterade 
anläggningar och tillvaratagna fynd som tolkas vidare i 
den arkeologiska processen. Vi har ansett det vara av 

största vikt att omsorgsfullt redovisa fältarbetets olika 

moment och faser, inte minst då våra framgångar och 

motgångar kan bidra med information kring lämpliga 

utgrävningsmetoder på mesolitiska lokaler i allmänhet, 
och överlagrade boplatser i synnerhet.

Gravfält från erteböllekulturen är ingen okänd fö
reteelse i Skandinavien, men vi har hittills saknat mot

svarigheter från kongemosekultur. Arkeologiska och 

naturvetenskapliga dateringar av skelettbegravningar 

i Tågerup visar att dessa ingår i Nordvästeuropas kan

ske äldsta gravfält. I kapitel 2 analyserar Mathilda 

Kjällquist fyndmaterial och konstruktionsdetaljer vil

ket bl.a. resulterar i en ny syn på det gamla problemet 

kring gravgåvor och gravfyllning. I avsnittet redogörs 

också för ett gravområde från erteböllekultur samt 

fynd av brända människoben i utkastlager.

Humanosteologen Torbjörn Ahlström redogör i 

kapitel 3 detaljerat för skelettens kön, kroppslängd 

och paleopatologi och ger en första bioantropologisk 

beskrivning av Tågerups mesolitiska befolkning.

Trots att så många senmesolitiska lokaler har blivit 
föremål för arkeologiska undersökningar i södra 

Skandinavien är kunskapen om människornas bostä

der i det närmaste obefintlig. Sedan tidigare kände vi 

till en handfull konstruktioner vilka har tolkats som 

hyddor och vindskydd. 1 kapitel 4 tar Cecilia Grön

berg upp de omfattande fynden av senmesolitisk be
byggelse som dokumenterades på Tågerup. Runda 

hyddor och ett stort långhus ger helt nya insikter i 

mesolitisk hushållsorganisation och bostadsteknologi.

Ett av de klassiska arkeologiska problemen inom 
den mesolitiska forskningen rör samspelet mellan på

stådda cykliska bosättningsmönster och näringsstrate- 

gier. I kapitel 5 diskuteras bl.a. dessa aspekter av ani- 

malosteologerna Mats Eriksson och Ola Magnell. De 

omfattande ben- och hornfynden från både kongemo- 

se- och erteböllekultur visar på kronologiska skillna

der i näringsstrategierna. Dessutom ges utrymme för 

att kritiskt granska äldre modeller av lokala och regio

nala bosättningsmönster baserade på årstidsväxlingar.

Dagens utslätade jordbrukslandskap avpeglar på 
intet sätt paleotopografin i Tågerup. Den mesolitiska 

miljön var betydligt skarpare kuperad med en ut
bredd tät urskog som gått ända ned till havsstranden
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Inledning

i den forna Saxåfjorden. Genom århundradena fluk

tuerade havsnivåerna kraftigt, något som avsevärt 

påverkat förutsättningarna för den mesolitiska män

niskans livsbetingelser. Med den sista stora havsnivå

höjningen för ca 5000 år sedan avsattes mäktiga 
gyttjelager ovanpå tidigare bosättningar. Till skillnad 

från flertalet överlagrade västsvenska boplatser, 

medförde transgressionen av Tågerup ingen förstö

relse. Istället förseglades vissa bosättningsytor av 

marina sediment som bevarat unika organiska mate
rial. I kapitel 6 behandlar arkeobotanikern Mats 

Regnell tillsammans med Jan Risberg på Kvartärgeo
logiska institutionen, Stockholms Universitet, Siv 

Olsson, Per Sandgren, Leif Björkman och Joachim 
Regnéll på Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds 

Universitet, resultaten från omsorgsfulla studier av 
stratigrafiska förhållanden samt naturvetenskapliga 

analyser av diatoméer, sedimentkemi, mineralmagne- 
tism och pollen.

Växternas stora betydelse i den sydskandinaviska 

mesolitiska ekonomin har de senaste decennierna häv-

4 Figur 1. Karta över Sydskandinavien med Tågerup utmärkt. 
Map of southern Scandinavia showing Tågerup.

4 Figur 2. Utdrag ur topografisk karta Malmö 2C NV med under
sökningsområdet markerat. Extract from the topographical map 
Malmö 2C NV, marking the investigation area.

4 Arkeologer och övrig personal på Tågerup. Archaeologists and 
other staff at Tågerup.

Stående från vänster (Standing from left to right): Per Karsten, 
Joakim Bröms, Callum McDonald, Mikael Flenriksson, Mats Cato, 
Jessica Mårtensson, Ola Magnell, Kristina Ericsson, Kristin Österman, 
Mats Regnell, Karin Nordström, Conleth Flanlon, Nadja Lejtzén, Bo 
Knarrström.

Mellersta raden från vänster (Middle row, left to right): Göran Prahl, 
Flåkan Svensson, Karina Dehman, Pär Lindström, Rolf Larsson, Per 
Falkenström, Christoffer Samuelsson, Barbro Lindh, Mats Eriksson.

Främre raden från vänster (Front row, left to right): Kristina Bäck, 
Annelie Ekblom, Ulrika Sjöstrand, Aja Breckoff, Björn Nilsson (docka 
[dummy]), Mathilda Kjällquist, Wictoria Wheatcroft, Ann-Charlotte 
Larsson, Amanda Kjellberg. Foto (Photo): Cecilia Grönberg.

dats närmast axiomatiskt. Trots detta är kunskapen 

om växtutnyttjandet under denna tid mycket begrän
sad. Makrofossilanalys har emellertid förutsättningar 

att urskilja växtarter som utnyttjats som föda, medici

ner eller textilfibrer. De goda bevaringsomständig- 11

heterna i vissa fyndförande sediment på Tågerup gör 

att arkeobotanikerna Mats Regnell och Annelie Ek

blom i kapitel 7 kan belysa denna problematik på nya 

sätt, via makrofossilanalyser från ertebölle- och 

kongemosekontexterna. Av stor betydelse är även att 

detaljerade växtanalyser i den dåvarande strandzonen 

med stor exakhet kan bestämma strandlinjens nivå vid 

tiden för kongemosebosättningen.

Vanligtvis innehåller boplatser från den äldre sten

åldern endast föremål av sten eller flinta och om orga

niskt material föreligger är det oftast fråga om ben el
ler horn. Ytterst sällan får vi en glimt av det mesolitis

ka trähantverket som varit av avgörande betydelse för 

människornas existens. I den syrefria fuktiga miljön 

under gyttjelagren på Tågerupsnäsets spets dokumen

terades ett rikt trämaterial. I kapitel 8 redogör Jessica 

Mårtensson för dessa fynd och presenterar bl.a. sprid- 

ningsbilder, dateringar och vedartsanalyser. Studien 

ger exempel på en mesolitisk befolknings mångfasette- 

rade utnyttjande av dåtidens olika träslag. Dessutom 

belyses jakt- och fångstmetoder genom fynd av fiske

installationer och vapenskaft.

Tågerupsboplatsen har sedan länge varit känd 

bland amatörarkeologer och flintsamlare, som en av 

Skånes flintrikaste stenålderslokaler. Över hela näset 

ligger i matjorden enorma mängder slagen flinta och 

stenverktyg och vid den arkeologiska undersökningen 

tillvaratogs inte mindre än 2,2 ton mesolitisk flinta 

och bergart. Detta massmaterial är fullödigt registre

rat och databasen bildar grunden för vidare analyser. 

Tågerupsfynden utgör ett unikt arkiv som möjliggör 

studier av både boplatsorganisation, flintekonomi och 

materiell kultur. I kapitel 9 ges en introduktion till 

fyndsamlingens kvantitativa och kvalitativa egenska

per via analyser av omsorgsfullt utvalda artefaktkate- 

gorier. II
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12 Introduction The investigation of the Mesolithic settlement complex at Tågerup was one of the biggest exca

vations ever undertaken at a Stone Age find place in southern Scandinavia. The diversity and 

quality of the finds require a large amount of space if they are to be published in a satisfactory 

scholarly way. The present work is the first volume about the Tågerup investigations.

It deals with the most important excavation results 

on the basis of studies of methodology, Mesolithic 
graves, houses, and wooden objects, using analyses 

of human and animal bones and data from quater
nary geology and archaeobotany. The book is also 

the first presentation of the extensive lithic materi
al. The second planned volume (Karsten and Knarr- 

ström, in preparation) will focus on change and tra
dition in the kongemose and Ertebølle cultures, 

with local, regional, and supraregional implica

tions.
The large excavation area, the occurrence of such 

diverse and unusual find categories as graves, houses, 

and wooden artefacts, in combination with a rich and 

well-preserved corpus of bone and flint, made great 

demands of the logistics in the field. In view of the 

limited time at our disposal - seven months - it is no 
surprise that a well-planned organization and careful

ly thought out field methods were crucial for the satis

fying and often completely new archaeological results 

obtained. Such a limited excavation time - it would 
have been natural to have a project lasting several 

years, with fewer participants - required a totally new 

form of organization, with the registration of finds, 
documentation, and measurement by total station 

properly phased so that relevant priorities could be 

set. The development of new working routines and

documentation procedures is described in detail in 

chapter 1.
Cemeteries from the Ertebølle culture are not an 

unknown phenomenon in Scandinavia, but until 
now we have lacked cemeteries from the older 

Kongemose culture. Archaeological and scientific 

datings of inhumation burials in Tågerup show that 

several of them belong to what is perhaps north
west Europe’s oldest known cemetery. Chapters 2 

and 3 deal with the finds from the graves and cons
truction details, besides giving a preliminary bio- 

anthropological description of Tågerup’s Meso

lithic population.
Although many Late Mesolithic sites have been ex

cavated in southern Scandinavia, our knowledge of hu

man habitations has been virtually non-existent. We 

previously knew of a few structures which have been 
interpreted as huts and windbreaks. Chapter 4 deals 

with the extensive finds of Late Mesolithic houses do

cumented at Tågerup. Round huts and a large long- 

house give a completely new insight into Mesolithic 

household organization and building technology.
One of the classical archaeological problems in 

Mesolithic research concerns the interplay between al
leged cyclical patterns of settlement and economic 

strategies. These and other aspects are discussed in 
Chapter 5, along with the fact that the numerous finds
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of bone and antler show chronological differences in 

economic strategies between the Kongemose and the 

Ertebølle.

Today’s uniform agricultural landscape is far from 

being a reflection of the palaeotopography of Tå- 

gerup. The Mesolithic environment was much more 
undulating, with a large dense primeval forest exten

ding all the way down to the shore of the former Sax

ån fjord. Sea levels have fluctuated considerably over 

the centuries, with a decisive influence on the living 

conditions of Mesolithic man. With the last major rise 

in sea level about 5000 years ago, thick layers of gyttja 

were deposited on earlier settlements. Unlike the ma

jority of overlayered settlement sites in western Swe

den, the transgression at Tågerup did not lead to de

struction. Instead certain habitation areas were sealed 

by marine sediments which have preserved unique or

ganic material. Chapter 6 treats the results of careful 

studies of stratigraphical data and scientific analyses 

of diatoms, sediment chemistry, mineral magnetism, 

and pollen.

The great significance of plants in the Mesolithic 
economy of southern Scandinavia has been asserted 

almost axiomatically in the last few decades. Despite 

this, our knowledge of the utilization of plants in this 

period is very limited. However, macrofossil analysis 

gives a good chance of distinguishing plant species

used as food, for medicinal purposes, or to yield texti

le fibres. Chapter 7 deals with this topic and provides 
detailed analyses of plants which can show with great 

exactitude the level of the shoreline at the time of the 
kongemose settlement.

Settlement sites from the early Stone Age usually 
have only artefacts of stone or flint, and if organic 

material survives it is mostly bone or antler. We very 
rarely get a glimpse of Mesolithic wood crafts, which 

must have been crucial for people’s existence. In the 

damp, acid-free environment under the gyttja layers at 

the tip of the Tågerup promontory, a rich body of 

wooden objects was documented. Chapter 8 presents 

the distribution, dating, and wood species analyses. 

The study gives examples of a Mesolithic population’s 

multifaceted use of the various kinds of wood availa

ble at the time.

The Tågerup site has long been known among 

amateur archaeologists and flint collectors as one of 

the richest places in Skåne for finding Stone Age flint. 

Enormous quantities of worked flint and stone tools 

can be found in the topsoil all over the promontory, 

and the excavations unearthed no less than 2.2 tons of 

Mesolithic flint and rock. Chapter 9 provides an intro
duction to the quantitative and qualitative characte

ristics of these finds by means of analyses of selected 

categories of artefacts. II



Utgrävn I ngsfø bri køn - en organisatorisk och metodisk analys avTågerupsundersökningen

På en stor gravning kan det ibland vara svårt att hålla sig informerad om allt som händer på 

grävningsytan, både som grävningsledare och som arkeolog. Därför var de möten vi hade med 

hela personalgruppen varje fredag mycket viktiga. Här fick varje grävningsteam redovisa vad de 

gjort under veckan så att hela personalgruppen hade en inblick i vad som hade hänt över hela 

undersökningsytan. Därutöver lade de olika specialgrupperna fram de senaste resultaten från 

fyndsammanställningar, spridningskartor med mera. Utifrån de aktuella spridningsbilderna och 

sammanställningarna gjordes en utvärdering och eventuella omprioriteringar. Om det ansågs be

fogat kunde personalstyrkan omfördelas inför den kommande veckan.



Rolf Larsson

Inledning

Fältundersökningarna inför Västkustbanan på Tåge- 

rupsnäset hade från och till pågått i olika steg och med 
olika intensitet sedan 1995 och avslutades vid årsskif

tet 1998-1999. Den nu avrapporterade slutundersök
ningen föregicks av en arkeologisk utredning och två 

förundersökningar (Knarrström 1996, Andersson & 

Knarrström 1998, Karsten & Knarrström 1998) (fig. 
1). Det aktuella undersökningsområdet, som efter fle

ra omdisponeringar av Banverket och ett antal om

gångar med nya kartor och arbetsområden som följd, 
kom till slut att helt och hållet ligga längs den gamla 

järnvägens norra sida. Undersökningsområdet uppde
lades i två delar om cirka 9000 m2 (Tågerup öst) res

pektive 14000 m2 (Tågerup väst). En markväg i nord- 

sydlig riktning skilde ytorna åt (fig. 2). Hela under

sökningsområdet sluttade ganska kraftigt från NO 

mot SV. Totalt varierade höjden över havet mellan ca 
+7 och -3 meter.

Banverkets allt mer åtstramande tidsplanering in
för utbyggnaden av järnvägssträckan Helsingborg- 

Kävlinge medförde att slutundersökningen vid Tå

gerup var tvungen att genomföras under endast en 

grävsäsong, maj-december 1998. För att övervaka 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) arbetsinsats och eko

nomihantering i samband med undersökningarna 
längs Västkustbanan hyrde Banverket dessutom in 

verkställande direktören för Arkeologikonsult AB, 

Roger Blidmo, som tidskontrollant.

Det starka kravet på ett färdigställande under 1998 
innebar en förhållandevis kort fälttid för den beräkna
de insatsen. Därmed behövdes en mycket stor perso

nalstyrka för att möjliggöra ett genomförande av un
dersökningen på det sätt som specificerats i projekt

programmet. Med den, för svenska arkeologiska 
förhållanden, mycket stora personalgruppen följde ett 

ännu större behov av noggrann planering och upp
läggning av undersökningen. För att kunna utnyttja

personalens erfarenheter och kunskap så mycket som 

möjligt under den begränsade undersökningsperioden 
gällde det att utforma en gravningsmetodik som blev 

så effektiv som möjligt och där både personal- och 

miljösäkerhet tillgodosågs och som samtidigt garante

rade den vetenskapliga kvaliteten.

Uppläggning
Tankar och idéer inför undersökningen

Det optimala scenariot inför en så stor och komplice

rad undersökning hade varit en lång förberedelse- och 

planeringstid med grävning under vår-sommar-höst, 

utvärdering och ny planeringsfas inför den andra 

grävsäsongen, grävning under vår-sommar-höst, 
samt rapportskrivning. Undersökningen av Pryssgår- 
den i Östergötland, som i storlek är jämförbar med 

Tågerupsundersökningen, delades upp på detta sätt 

(Borna-Ahlkvist, red. 1998). Banverkets tidsplanering 
tillät inte detta i fallet Tågerup.

För att arbetet i fält skulle gå så smidigt som möj
ligt utarbetade vi en arbetsgång, från första spadtaget 

i en ruta/anläggning, via fyndregistrering och databe
arbetning, till fyndförvaring och rapportproduktion, 
dels efter förebilder från andra undersökningar och 

dels efter nya idéer. Under grävningens gång fick ett 

antal mindre korrigeringar och förbättringar samt en 

del omdisponeringar i arbetsflödet göras, men i det 

stora hela så föll den planerade logistiska upplägg

ningen av undersökningen väl ut (fig. 3).

Vid planeringen av personalorganisationen utkris

talliserades några arbetsområden som särskilt vitala för 

undersökningen. Som ansvariga för dessa områden, 

fynd, data, osteologi och dokumentation, sattes perso

nal med stor erfarenhet inom respektive område. Admi

nistrativt och vetenskapligt ansvariga för undersök

ningens genomförande var plats- och projektledare.
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Tågerupsundersökningen - från beställning till rapport

1995
Banverket beställer utredning av den 4 mil långa sträckan 
Kävlinge-Helsingborg.

Sommar-höst 1995
Utredning steg l-lll
I Förberedande kart-och arkivstudier
II Ytinventering och terrängstudier
III Sökschaktsgrävning

Sommar 1996
Rapportpublicering av utredningen i en gemensam volym 
för hela västkustbanan.
(Riksantikvarieämbetet Lund, UV Syd Rapport 1996:25)

Senhöst 1996
16 Förundersökning som resulterar i en avgränsning av de

mesolitiska boplatserna och en strategi för fortsatta 
undersökningar.

Vår 1997
Banverket beslutar om förändrad sträckning av 
västkustbanan. För Tågerup innebär detta en förskjutning 
av undersökningsområdet 30 m åt norr. Hela det 
förundersökta området söder om nuvarande järnväg 
försvinner.

Sensommar-höst 1997
Kompletterande förundersökning.
Misstankar om ett mesolitiskt gravfält inom området. 
Omfattande bosättning från blakfas konstateras.
RM hävdar framtida spontningsbehov.

1997
Rapportarbete och publicering av förundersökningen i en 
för hela projektet gemensam serie volymer. 
(Riksantikvarieämbetet Lund, UV Syd Rapport 1997:83 vol I 
och II)

Vårvinter 1998
Ytterligare minskning av undersökningsområdet. 12 m bredd 
av området försvinner i norr. Områden som vid 
förundersökningen utvaldes för slutundersökning försvinner 
nu helt.

Vårvinter 1998
Kostnadsberäkning klar i april.
Planering och förberedelser inför slutundersökningen.
Vikten av initiala spontningsinsatser betonas inför 
Banverket.

Vår 1998
Kraftiga förseningar och problem med marktillträde samt 
spontning av det västra området.
Den 30:e april godkände Banverket att etablering av bodar 
m.m. kunde ske.

Vår-sommar-höst 1998
Slutundersökningen går igång 3/5 och varar fram till 18/12 
Västra undersökningsområdet ej tillgängligt förrän i sept.

1999-2002
Rapportarbete och publicering volym I och II 
Volym I specialanalyser klar under år 2000 
Volym II klar under 2002

Figur 1. Ärendets hantering från beställning till rapport. The management of the project from the commission to the report.

Metodval
Den gravningsmetodik man väljer att använda vid en 

arkeologisk exploateringsundersökning bör av na
turliga skäl utgå från fornlämningens vetenskapliga 

potential. Dessutom påverkas metodvalet av platsens 

unika topografiska förutsättningar och begränsas av 
de tidsmässiga och ekonomiska ramar som finns 

uppställda av exploatör och länsstyrelse. Varje arke
ologisk lämning är unik och kräver sin egen kombi

nation av undersökningsmetoder för att lämna ifrån 
sig så mycket information som möjligt. De metoder 

vi till slut valde att tillämpa blev en blandning av tra
ditionella undersökningsmetoder uppdaterade med 

ny teknik och en modern single coMtext-grävning. 
Den tilldelade fälttiden hade inte räckt till för att ge

nomföra grävningen helt enligt single context-princi- 

pen som är en tidskrävande och för många ännu 

ovan metodik. Stratigrafin på näset var dessutom

tämligen okomplicerad och krävde inga omfattande 

matriskonstruktioner.
Den digitala tekniken såsom inmätningar med to

talstation, digital fotografering, fältregistrering, nya 
tekniska metoder m.m., ansågs som en nödvändig del 

av undersökningen. Utan dessa hjälpmedel hade han

teringen i fält blivit betydligt mer komplex och svår
hanterlig. Tekniken underlättar också materialbear
betning och rapportskrivning i det fortsatta arbetet ef

ter fältfasen.
En grundförutsättning för undersökningen var att 

alla fynd och all dokumentation registrerades fortlö

pande och att ständigt aktuella fyndsammanställning

ar och spridningsbilder fanns att tillgå. Ett oeftergiv

ligt krav var att fyndregistreringen och databearbet

ningen skulle hålla jämn takt med det uppgrävda 

fyndmaterialet. Stora resurser lades därför ned på
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Figur 2. Undersökningsytans totala omfattning samt dess administrativa indelning. The investigation area and its administrative division.

dessa områden. En registrering av det enorma materi
alet efter grävningens slutförande hade varit praktiskt 

ohanterligt och försvårat samt försenat den slutliga 

rapporten.
Att ha total kontroll över fyndmaterialet genom 

exakta positioner i tre led på varje enskilt fynd är idag 

en utopi på en större exploateringsgrävning, och nyt

tan av detta kan dessutom ifrågasättas. På Tågerup, 

med ca 500000 fynd, hade detta varit en omöjlighet. 
På basis av fyndmängderna från förundersökningarna 

uteslöt vi redan från början en total inmätning av 
flintfynden in situ för annat än mycket speciella lager
fynd samt enstaka lösfynd. Vi valde istället att samla 

in och registrera fynden per kontext och lager. Undan

taget var gravarna där fyndens exakta läge ansågs så 
viktiga att samtliga fynd mättes in på plats med total
station. Över lagren utsattes koordinatnät vilka utvid

gades efter hand som undersökningen fortskred. Som 

standard användes lxl m rutor i kulturlagren, medan 
det för hyddbottnar och andra speciella kontexter 

krävdes 0,5x0,5 m rutor för att få en tillräckligt fin 

upplösning för fyndspridningsanalyser. I de gyttjiga 

och siltiga utkastlagren användes 2x2 m rutor.

I några lager som bedömdes vara mindre intressan

ta grävdes inledningsvis en eller flera rader provrutor. 

Nackdelen med att samla in fynden per ruta var att det 

inte gick att göra någon horisontell uppdelning av fyn

den inom respektive lager. På grund av de stora fynd

mängderna ansågs denna metod ändå vara det mest 

praktiskt genomförbara och tidsbesparande alternati

vet.

Manuell planritning användes endast i speciella 

komplicerade fall som t.ex. gravar och flätade mjär- 

dar. Stratigrafin på området var, som nämnts ovan,
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FLÖDESSCHEMA TAGERUP

Undersökning 
av Provruta eller 
Anläggning

Omhändertagande 
av fyndmaterial och 
rutdokumentation

Vatten- 
sållning och^ 
fyndtvätt 
-Fynd
torkning

Packning och 
förvaring av 
fynd, tillgängliga 
för analyser

-Fyndregistrering 
-Osteologi 
-Databearbetning

Dokument 
kontroll

-Utvärdering
-Spridnings-
bilder

Nya infallsvinklar.
Utvidga eller nytt område ?

Figur 3. Arbetsflödet i fältsituationen. The work flow in the field situation.

Figur 4 & 5. Blanketter som användes vid dokumentation av rutor och anläggningar. 
The forms used for documentation of squares and features.
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enkel. Lagerföljden skildrades på traditionellt vis via 

manuellt ritade sektionsritningar.

För att göra dokumentationen i fält smidig, samt 

underlätta databearbetning, utvecklade vi egna blan

ketter för registrering av kontexter i fält, en för rutor 

och en för anläggningar. Blanketterna trycktes på ett 

väderbeständigt plastpapper vilket underlättade arbe

tet i fältsituationen (fig. 4-5). En målsättning var att 
så långt som möjligt vattensålla allt uppgrävt material 

för att ha möjlighet att fånga upp hela fyndspektrum. 

Mot slutet av undersökningen blev tidspressen mycket 

stor. Trots den tunga arbetsbelastningen kunde ett mi

nimum av 1-2 hinkar jord per ruta vattensållas. Salien 

var tillverkade hos en snickare efter en modell som 
togs fram vid undersökningarna av Huseby klev i Bo-

Figur 6. Inmätning av anläggningar på Tågerup Öst.
Measuring features at Tågerup East.

huslän. De var tillverkade för att användas med ett 

grovt (8mm) och ett fint (4mm) sållnät, även ett lmm 
finsåll kunde kopplas på.

Flera nya metoder arbetades fram för att underlät

ta arbetet så långt som möjligt. Trots att tiden inte 19

medgav möjlighet för en exakt inmätning av hela 
fyndmaterialet ville vi ändå prova en metod för att 

detalj inmäta fynd, på en begränsad yta, utan att binda 

upp en eller flera totalstationer för kontinuerlig inmät

ning. Fynden prickades och streckades in på baksidan 

av rutblanketten där två rutor i skala 1:10 fanns upp

ställda för detta ändamål (fig. 7). Mätvärdena kunde 

sedan föras över till en dator via ett digitaliserings

bord.

Det var tänkt att kongemoseboplatsen till viss del 

skulle ”mätas in” på detta sätt. Som testyta tog vi ett 
drygt 100 m2 stort område i kulturlagret och utkast

lagret. En annan metod vi provade var att göra en ex

akt inmätning genom att detaljfotografera vissa kom

plicerade anläggningar med digitalkamera, t.ex. sten- 

packningar och mjärdar, för att sedan föra samman 

fotona till en bild på datorn (en mer detaljerad be

skrivning av metoderna finns i kapitlet ”nya meto

der”).

Samtliga gravar utom en samt sju mjärdar togs upp 

i preparat för vidare bearbetning och konservering 
under kontrollerade former, dels inne på LUHM:s 

konserveringsavdelning och dels i Landskrona muse

ums regi.

Till gravarna konstruerades stålkistor med löstag
bar botten. Kistorna grävdes för hand ner runt graven 

varpå bottenskivan försiktigt sköts in med hjälp av 
domkraft. Kistorna lyftes sedan upp på lastbilsflak för 

transport till konservering. Idén till kistorna kommer 
från Skateholmsundersökningarna där man tog upp 

sex gravar på detta sätt (jfr Larsson 1988, s. 31).

Igångsättning
Igångsättningen av undersökningen och tillgänglighe

ten till delar av markområdet var behäftad med stora 

svårigheter. Markägaren ville inledningsvis inte släppa
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Span och fragment

jÖvrigtl

[H Spetsar 

E23 Mikrospån 

IS Skrapor 

80 Knivar 

O Avslagskärnor 

16! Sticklar 

EL Yxor 

L&i Spånkärnor 

W; Mikrospånkämor 

H Ben/hom 

lÖ Skärvslen

m

Inlämnad Registrerad Dokumentations
Kontroll

Sißii Kontld Sign

KE CC
CS 468 CC
AB 1364 8205 CC

8205 1329 8205 8205 cc
8205 8205 8205 cc
7681 7681 7681 cc

Figur 7. Baksidan av rutblanketten. Fyndförekomst markerades för att senare digitaliseras in.
The back of the square form. The occurrence of finds was marked first and later digitalized.

Figur 8. Listan som användes för dokumentationskontrol!. Den ifylldes i tre steg och kontrollerades slutligen av den dokumentationsansvarige. 
The list used to check documentation. It was completed in three stages and finally checked by the person in charge of documentation.

till mark för etablering och trots att Banverket i ett 

tidigare skede förhandlat sig till ett etableringsområde 

underlät man att meddela oss någon lämplig alterna

tiv etableringsplats vilket försenade starten med flera 

veckor.
Kring stora delar av den västra delytan var det 

nödvändigt att utföra spontningsarbeten vilka skulle 

ha varit avslutade i maj men som inte blev färdiga för

rän i slutet av september då vi först fick tillgång till 
ytan. Detta innebar att den mest arbetsintensiva delen 

av undersökningen blev 2 månader försenad. Till
gängligheten till den västra delytan blev ett mycket 

stort problem och nödvändiggjorde stora omdispone
ringar. Om hela markytan som utlovats hade varit till

gänglig från början hade det väsentligt underlättat 

planering och uppläggning av arbetet. Det hade också 

varit möjligt att redan i ett initialskede kunna dispone

ra arbetsstyrka och schaktmaskiner på ett smidigare 

och mer kostnadseffektivt sätt.
Spontningen längs banvallen och västra kanten av 

undersökningsområdet var nödvändig av två orsa

ker; dels för att stödja banvallen och skydda tågtrafi

ken mot eventuella rasrisker vid schaktning och dels 

för att minska risken att våra schakt (schakten kunde 

vara upp till 5 m djupa närmast järnvägen) rasade 
samman vid undersökningen. Vid den andra förun

dersökningen inträffade att en provgrop rasade ihop 

medan schaktning och undersökning pågick (Karsten 
& Knarrström 1998). Spontningen vid slutundersök

ningen var därför också ett säkerhetskrav från Riks

antikvarieämbetets sida. Problemen med den västra 

delytan gjorde att vissa arbeten fick skjutas upp på 

obestämd framtid och ledde till och med till totala 

stillestånd med schaktning och andra förberedande 

arbeten. Banverket ställde under arbetets gång upp
repade krav på marktillgänglighet inom det arkeolo

giska undersökningsområdet. Bland annat föreslog 

Banverket att en markväg skulle anläggas längs 

sponten rakt igenom pågående undersökning. Vägen 

kom slutligen att placeras norr om det nuvarande un

dersökningsområdet men inom banans arbetsbredd 
så som föreslogs av RAÄ redan före undersökningen.
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Figur 9. Gravningsorganisationens uppläggning. The organization of the excavation team.

För vattensåll, elmattor och annan teknisk utrust

ning var vi beroende av att ha tillgång till elektricitet 

och rinnande vatten på undersökningsytan. Inga 

lämpliga anslutningar fanns dock i närheten vilket 

innebar att vi fick dra elkablar flera hundra meter ut 

på gravningsområdet. De långa kablarna gjorde elför

sörjningen sårbar och vissa problem uppstod under 

höst- och vinterhalvåret. Vatten fick köras ut på ytan 

med tankbilar. Två tankar om vardera 6 m3 fylldes på 

med jämna intervall. Under höst- och vinterhalvåret 
blev det nödvändigt att sätta stora tält över vattensål- 

len och tankarna samt isolera slangar och kablar som 

skydd mot kyla och regn. Tält användes också för att 

skydda bl.a. gravområdet och hus 2 vid besvärlig vä

derlek.

Matjordsavbaning och övrig schaktning var inte en 
kontinuerlig process utan skedde i etapper koncentre

rade till början och slutet av undersökningen, men 

under undersökningen fanns hela tiden en grävmaskin 
tillgänglig. Som mest höll projektet samtidigt igång 2 

grävmaskiner, 1 dumper samt 1 schaktmaskin.

Vädret var under större delen av året mycket dåligt 

med stora nederbördsmängder under vår och sommar 

vilket ledde till kraftiga översvämningar på vissa delar 

av undersökningsytorna. Hårdast drabbade av vatten

problemen blev hus 3 och de lägre partierna av lager 4 

men även övriga ytor drabbades av översvämningar 
och ras varpå stora insatser fick göras med pumpar 

och fördämningsvallar. Med endast 5 cm tillgodo på 

fördämningen klarade undersökningen att fullständigt 

förstöras i en flodvåg. Enligt Banverkets expertis fanns 

det inget behov av denna vall.

Eftersom allt fyndmaterial vattensållades fick vi på 

höst- och vinterhalvåret stora problem med isproppar 

i vattenslangar, sönderfrusna pumpar m.m. Detta pro
blem avhjälptes genom att alla vattentankar, slangar 

och pumpar isolerades mot kylan. För att kunna ge
nomföra undersökningen på ett adekvat sätt under 

denna tidsperiod var vi tvungna att använda oss av 

elektriska värmemattor för att under nattetid tina bort 

tjälen i de rutor som skulle undersökas nästkomman

de dag.
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Genomförande
Logistik/Grävning
Grunden för dokumentationen var som tidigare 
nämnts de två blanketterna för rut- respektive anlägg- 

ningsregistrering. De viktigaste faktorerna för att kla

ra av hanteringen av ett stort fyndmaterial med tvätt

ning, torkning och registrering redan i fält var:

• Varje arkeolog ansvarade för uppgrävt och ren- 

tvättat fyndmaterial samt korrekt hantering av 

dokumentationsmaterialet från kontexten.

• Rut/anläggningsID, KontextID, ev. påsnumrering, 
signatur och datum måste ovillkorligen skrivas på 

varje blankett och fyndpåse.

• En rigorös kontroll av den dokumentationsansva- 
rige att ovanstående uppgifter hade fyllts i och var 

läsbara.

Fyndmaterial och dokumentationsblankett lämnades 

in samtidigt när rutan var färdiggrävd och fynden 

framsållade. Fynden lämnades i någon av de två tork

containrarna beroende på materialtyp varefter doku

mentationen lämnades över till ”kontorspersonalen” 

för kontroll och registrering. Trä och benmaterial togs 
tillvara i en mindre container där de lades att torka i 

folieaskar. Stora delar av trä- och benmaterialet var 

mycket välbevarat.
Övriga fynd lades ut i plastbackar med ett finmas- 

kigt nät i botten i den stora containern. Backarna pla

cerades på hyllor så att luften hade möjlighet att cirku

lera på alla håll runt de i botten på backarna utlagda 
fynden. En kraftig byggfläkt gjorde, även under vin

tern, att fynden var torra på några timmar eller till 

nästa dag för att tas om hand av registreringspersona

len.
Dokumentationsinlämningen innebar att rutblan

ketten lades in till den dataansvarige för registrering 

samt att rutan kryssades av på en uppsatt schaktplan. 

Schaktplanen underlättade kontrollen av att arkeolo

gen verkligen hade uppfattat rutnummret korrekt. 

Dessutom ifylldes en dokumentationskontrollista med 

rutnummer, kontextnummer samt signatur. Denna lis

ta fylldes senare i av registreringspersonalen när fyn

den från rutan hade registrerats samt slutligen av den 

dokumentationsansvarige som kontrollerade att alla 

uppgifter stämde (fig. 8).

Personal
Projektledaren, Per Karsten, hade tillsammans med 

grävningsledaren, Bo Knarrström, det största ansvaret 
för grävningens genomförande och dess högt satta ve

tenskapliga kvalitetsmål. Deras roll under undersök

ningens gång bestod i, förutom att sköta alla kontak

ter utåt med länsstyrelse, banverk, referensgrupp 
m.m., att hålla kontroll över den stora personalgrup

pen och styra undersökningen åt rätt håll, bl.a. genom 

de regelbundet återkommande resultatmöten vi hade i 

slutet på varje vecka. De hade också ambitionen att 

vara med i fältsituationen i så hög grad som möjligt. 

De personer som ansvarade för de olika specialområ

dena hade stora möjligheter att påverka sitt arbete 
med egna förbättringar och problemlösningar, men 

också ett stort ansvar att hålla sina respektive områ
den under kontroll. De ansvariga för specialgrupperna 

hade vad vi kallade för ”veto”. Detta innebar att dessa 
personer t.ex. kunde begära att få mer personal eller 

andra resurser med kort varsel om det uppstod någon 

flaskhals i det uppgjorda flödesschemat (fig. 9).

Arbetsuppgifter för specialgrupperna Omfattningen av 
undersökningen, det pressade tidsschemat och den spe

ciella fysiska miljön på Tågerupsnäset gjorde att under

sökningen kom att få prägeln av en näst intill industriell 

arkeologisk fabrik. Vid gravningsstarten fanns det ett 

tiotal arkeologer till hands och ytterligare ett tiotal var 
kontrakterade att börja någon månad senare. Efter

hand som tiden gick och Banverkets behov av forcering 
blev än större så blev det nödvändigt att anställa ytterli

gare personal. Personalstyrkan delades upp i grupper 
med olika primära sysselsättnings- och ansvarsområ

den förutom de ovan diskuterade specialgrupperna. 

Vid gruppindelningen togs största möjliga hänsyn till 

intresseområden och tidigare erfarenheter. Hanteringen 

av en stor personalgrupp (totalt över 30 personer) ställ
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de speciella krav både på arbetsledningen och på ar

betsmiljön på grävningsytan och i bodarna. En bra psy

kosocial arbetsmiljö och en allmän trivsel med arbets
förhållanden och arbetskamrater var grundläggande 

för att undersökningen skulle uppnå ett bra resultat. 

Samtlig ny personal fick en ordentlig genomgång av 

både Västkustbaneprojektet och delprojektet ”det me- 

solitiska rummet” samt en introduktion till den speciel

la metodiken och arbetsgången på undersökningsplat

sen. Stor omsorg lades ner på att personalen med en 
gång skulle känna sig delaktiga och som en i arbetsla

get. Inom personalgrupper uppstår alltid problem och 
tvister av olika slag. Stämningen bland personalen var 

emellertid mycket god och de allra flesta trivdes bra.

På en stor grävning kan det ibland vara svårt att 
hålla sig informerad om allt som händer på grävnings

ytan, både som grävningsledare och som arkeolog. 

Därför var de möten vi hade med hela personalgrup

pen varje fredag mycket viktiga. Här fick varje gräv- 

ningsteam redovisa vad de gjort under veckan så att 
hela personalgruppen hade en inblick i vad som hade 

hänt över hela undersökningsytan. Därutöver lade de 
olika specialgrupperna fram de senaste resultaten från 

fyndsammanställningar, spridningskartor m.m. Uti

från de aktuella spridningsbilderna och sammanställ

ningarna gjordes en utvärdering och eventuella ompri

oriteringar. Om det ansågs befogat kunde personal
styrkan omfördelas inför den kommande veckan.

I bodarna ordnades miljön på bästa möjliga sätt 
med separata dam/herr omklädningsrum och med en 

stor gemensam matsal/samlingsrum. Matsalen funge

rade också som visningsrum för besökare.

Den största personalgruppen, ca 20 personer, hade 

som primär uppgift att utföra det rent praktiska grä

vandet, de hade dessutom olika ansvarsområden så 

som tillvaratagande av trämaterial, dokumentation

skontrol!, ordning i containrar mm. Fyndgruppen om 

3-5 personer arbetade med det uppgrävda fyndmate

rialet och den fortlöpande registreringen av denna. En 

grupp om 3-5 personer ansvarade för den tekniska 

delen med inmätningar med totalstation, behandling 

av digitala bilder, produktion av ritningar och sprid- 

ningsbilder, registrering av rutor och anläggningar 

m.m. Att grupperna varierade i storlek berodde på att 

det var nödvändigt att under vissa intensivare perio
der kunna utöka grupperna med ytterligare personal. 

Flera personer på registrerings- och dataområdena 
hade sin primära sysselsättning inne på kontorsområ

det. Alla hade dock möjlighet att under perioder med 

mindre belastning vara ute och gräva.

Två osteologer fanns tillgängliga under hela under

sökningen. Dessa hade det övergripande ansvaret för

hantering och bestämning av det uppgrävda ben- och 
hornmaterialet. Vid undersökningen av gravarna hade 

osteologerna det övergripande metodiska ansvaret för 
framtagandet, prepareringen och tillvaratagandet av 

skeletten. En person hade som huvuduppgift att rita/ 

teckna speciella fynd och anläggningar direkt i fält. 

Förutom den rent arkeologiska personalen fanns det 
hela tiden en person som skötte utrustning såsom 

grävmaskiner, pumpar, vattensåll, vattentankar, el
dragningar i fält, tält m.m. Denna person var oerhört 

viktig och hade ett stort ansvar för att hålla all kring- 

utrustning i driftsdugligt skick. Tidspressen gjorde att 
vi inte hade råd med några som helst driftsstörningar.

Inför undersökningen och under dess gång hade vi 
en fortlöpande vidareutbildning för personalen inom 

ett flertal områden. Det gällde framförallt ett flertal 
olika dataappliceringar för den tekniska personalen. I 

den första personalgruppen som anställdes fick samt
liga en grundläggande utbildning i att hantera en to

talstation. De personer som kom att ingå i den teknis

ka gruppen fick sedan ytterligare utbildningsdagar ef

ter hand.

Registrering
Från beräkningar utifrån resultaten av förundersök

ningarna gjordes en uppskattning av den förväntade 
fyndmängden vid slutundersökningen till flera ton 

(efter undersökningens slut stod vågskålen på 2,2 ton 

flinta och ben). Med tanke på de stora fyndmängder

na och för att kunna göra de rätta prioriteringarna 

var det vetenskapligt nödvändigt att en utförlig re

gistrering genomfördes redan i fält. I och med att re

gistreringen gjordes under fältperioden kunde vi ock

så reda ut 99,9% av alla problem som uppstod med 
felskrivna påsar, bortregnad text och felregistrering

ar. Som en sista utväg för att kunna reda ut fel spara

des alla fyndpåsar från fält. För att kunna registrera 
fynden i fältsituationen hade vi utvecklat ett datafor

mulär i microsoft access. Formuläret var upplagt så 

enkelt som möjligt. I flertalet fält användes endast 

kryssmarkering för att markera förekomst. Formulä-
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I 1 Sten Skala 1:50

Figur 10. Exempel på digitaliserad fyndspridning. Bilden visar ett 54 m2 stort utsnitt av kongemoseboplatsen (Lager 4) med större stenar och 
flintspån.
Example of digitized find distribution. The picture shows a 54 m2 extract of the Kongemose settlement site (Layer 4) with large stones and flint 
blades.
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Två av datorerna var bärbara. Nätverket kom också 

att underlätta säkerhetsarbetet. Eftersom allt dataar

bete skedde mot den gemensamma Servern behövde 

backup endast göras på denna.

Den tekniska gruppen ansvarade för att en backup 25
gjordes varje eftermiddag. Nätverket byggdes upp så 

att bara den teknikansvarige hade tillgång till samtliga 
filer och program. Övrig personal hade endast tillgång 

till dessa efter sina specifika behov. För att ytterligare 
öka säkerheten gjordes överföringar av hela databa
sen till RAÄ:s regionkontor i Lund med jämna mellan

rum. Dessutom hade vi möjlighet att via modem 

koppla upp oss mot kontorets server för att kunna 
föra över mindre filer som t.ex. dagens mätfiler. Mo

demkopplingen gav också personalen en möjlighet att 

komma åt sina e-postlådor på kontorets server. Nät
verket installerades och underhölls av kontorets data

personal. Telefonkopplingen gjorde det dessutom 

möjligt för oss att ta användning av ett till en bevak- 

ningsfirma direktkopplat larm.

ret justerades och förbättrades ett flertal gånger un

der grävningens gång. Registreringsgruppen hade tre 

datorer tillgängliga vilka kunde användas samtidigt 

för registrering. Sammantaget har endast tre rutor av 

totalt 2158 st (1,4 %0) ”kommit bort” såtillvida att 

det inte går att reda ut i vilken ruta fynden hör hem

ma.
Efter att fynden hade torkat i någon av de två tork

containrarna över natten togs de in i kontorsbodarna 

och registrerades. Ett viktigt moment innan bestäm

ning, räkning och vägning var att kontrollera texten 

på påsen, med avseende på rut -eller anläggningsnum- 

mer samt kontextnummer.

Förutom den huvudansvarige för registreringen 
satt ytterligare ett par personer med tidigare stor erfa

renhet av mesolitiskt material mer eller mindre perma

nent på registreringsavdelningen. När så krävdes togs 
ännu mer personal in för att hjälpa till med räkning 

och vägning. Att vara med vid registreringen var en 

nyttig erfarenhet som många provade på. Föremålsbe- 

stämningen gjordes i huvudsak av de tre permanenta 

medlemmarna i gruppen medan övrig registrerings
personal endast vägde, räknade och skrev in uppgifter 

på formuläret i datorn. Det som tog längst tid och var 

mest resurskrävande var den primära uppsorteringen 
av materialet. Vid stora toppar sattes personal in att 
göra en grovsortering dvs. bränt-obränt, slagen-osla- 

gen m.m., innan den riktiga sorteringen och bestäm

ningen vilket radikalt påskyndade processen.
Ben och hornmaterialet behandlades på ett annat 

sätt. Fyndmaterialet registrerades och fick ett fynd

nummer via den vanliga vägen. Därefter skickades det 

över till osteologerna som i sin tur kunde bestämma 
och registrera större delen av ben/horn materialet (se 

Eriksson & Magnell, denna volym).
Efter registrering av fynden från en ruta bockade 

den ansvarige av att detta moment nu var färdigt. Av- 

bockningen skedde på den ovan nämnda dokumenta- 

tionskontrollistan (fig. 8).
Det fyndmaterial som inte direkt skulle användas 

för ytterligare studier vid analysarbetet; avslag, avfall 

och splitter av flinta, packades ner i kartonger och 

skickades direkt till LUHM:s förråd på Gastelyckan i 

Lund. Allt övrigt material packades kategorivis i stora 

papplådor och skickades efterhand in till kontoret i 

Lund.

Datanät/Säkerhet
En satsning på digital dokumentation och fältregistre

ring kan inte genomföras utan ett lokalt datanätverk i 

fält. På Tågerup kom nätet kom att innehålla totalt 6 

datorer och en bläckstråleskrivare med färgutskrift.

"Nya" metoder
Förutom datorer och server hade vi ett digitalise

ringsbord med oss i fält. Detta var tänkt att användas 

i samband med inplottning av fyndens x- och y-lägen 

med utgångspunkt från fältdokumentationen. Den 

ursprungliga planeringen innefattade en digitalise

ring av kongemosematerialet enligt denna metod. På 

grund av tidsbrist fick vi relativt snart överge detta 

mål och istället inrikta oss på att som testyta för me

toden ta ett drygt 100 m2 stort område centralt i lager 

4 samt ett antal av 2x2 m-rutorna i den södra kanten 

av samma lager. De utvalda områdena låg i den ut

nyttjade s.k. trampzonen ned mot vattnet där man 
kan förvänta sig en relativt stor vertikal förflyttning 

av fynden. Vi ansåg därför inte att inmätning av z- 

värden hade så stor betydelse i detta område. Meto

den i sig fungerade bra och var snabbare och billigare 

än om man hade bundit upp flera personer och total

stationer för kontinuerlig inmätning medan under

sökningen av rutan pågick. Vid undersökningen av
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en ruta inprickades på baksidan av rutblanketten 

samtliga fynd enligt färdiggjorda mallar i skala 1:10. 
En för spån och spånfragment samt en för övriga ar

tefakter. Antalet spån kunde uppgå till över 100 st. i 
en enda ruta varför denna uppdelning var nödvän

dig. Spån och spånfragment ritades in med streck och 
prickar. För artefakter av olika slag sattes en prick 

åtföljd av ett nummer 1-12. Numren representerade 

ett förutbestämt föremål (fig. 7). Extra ”in blanco”- 
nummer lades till för artefakter som inte fanns upp

räknade bland de första tolv.
Förutsättningen för att metoden ska fungera till

fredsställande är dels att den undersökande arkeolo

gen är så pass förtrogen med materialet att vederbö

rande kan bedöma det korrekt i undersökningssitua
tionen och dels att det, helst redan i fält, finns tid 

avsatt för digitaliseringen. Det största problemet, vil

ket uppdagades efterhand, var just artefaktbedöm- 

ningen i fält. Vi löste detta genom att låta fyndregistre

ringspersonalen kontrollera och om nödvändigt korri
gera blanketten efter att fynden blivit registrerade. 

Viktigt när man ritade in spånen var att längdriktning

en uppfattades och återgavs korrekt (fig. 10).

En annan metod som vi utarbetade var inmätning 
genom fotografering. Det fungerade så att ett rutnät 

med 0,5x0,5 m rutor sattes upp och mättes in med to
talstation för att få exakta koordinater på varje rut- 

hörn. Varje ruthörn markerades med tydligt märkta x- 

och y-koordinater eller rutnummer. Kontexten foto

graferades sedan med digitalkamera, varvid alla bilder 

togs från ungefär samma höjd och med samma utsnitt 

så att koordinaterna syntes tydligt. När bilderna var 

överförda till en dator behandlades de i ett program 

som själv justerar och lägger samman alla bilder till 

en. Denna bild går sedan att bearbeta och skriva ut på 

olika sätt, med x- och y-värden. Vi använde oss av 

denna metod när en stor stenpackning i anslutning till 

hus 2 skulle dokumenteras. Att bara mäta eller rita in 

begränsningen på anläggningen hade betytt förlust av 

en stor del av informationen som anläggningen skulle 
kunna ge. På det här sättet kunde vi mäta in begräns

ningen med totalstation och komplettera med fotogra

fering enligt ovanstående.
Den digitala kameran användes flitigt, totalt togs 

671 bilder. Den uppenbara fördelen med den digitala 
kameratekniken är att man direkt efter exponeringen 

kan kontrollera resultatet, är man inte nöjd kan bilden 

omedelbart tas om. Dessutom kan bilden bearbetas 

och tekniskt förbättras i efterhand. Den enda nackde

len med digitalkameran var att varje bild tog stor plats 

på Servern. Lösningen på detta problem blev att vi ef

terhand brände ner fotona på cd-rom-skivor.

Inmätning
Totalstationer har använts sedan början av 90-talet 

inom svensk exploateringsarkeologi. Utvecklingen 
har gått från klumpiga tvåmansstationer som band 

upp minst två personer till den enmansstation som 
huvudsakligen används idag (fig. 6). Mjukvaran har 

likaså under årens lopp förbättrats och blivit betydligt 

användarvänligare. För att inte riskera att göra orepa- 

rabla misstag i fältsituationen som sedan följer med 

ner i databasen krävs utbildning och framförallt erfa

renhet i att hantera stationen. Det viktigaste vid in

mätning är konformiteten dvs. att alla som använder 
stationen gör på samma sätt och använder samma ko

der. På mindre omfattande grävningar med van perso
nal underlättar det om så många som möjligt kan han
tera stationen, det kan rentav vara negativt för under

sökningen om alltför få behärskar tekniken (Schmidt 

Sabo 1998, s. 14). Vid så pass stora undersökningar 

som på Tågerup hade det varit ogörligt att låta samtli

ga eller ens flertalet arkeologer mäta. Det underlättar 

dock om alla på grävningen har en grundläggande 
kunskap om hur stationen fungerar, dess använd

ningsområde och begränsningar.

Alla fältinmätningar liksom all registrering, base
rades på Riksantikvarieämbetets egenutvecklade fält

hanteringsprogram Ffd. Programmet är baserat på 

och kompatibelt med dbase som är ett DOS-baserat 

databasprogram. För den digitala inmätningen av 

fynd och kontexter svarade den tekniska gruppen. Vi
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använde oss av två totalstationer av märket Geodime- 
ter med modellbeteckning 4000. Vi hade två stationer 

av olika skäl; dels för att undersökningsområdet var 
så pass vidsträckt att vi ibland behövde använda båda 

två samtidigt och dels som backup om någon av sta

tionerna skulle drabbas av tekniska problem. I början 

av undersökningen inträffade problem med radiostör
ningar vilka medföljde driftstörningar vid inmät

ningarna. Dessutom inträffade tre längre driftstopp 
under undersökningen då någon av stationerna be

hövde skickas iväg för reparation. Eftersom vi hade 2 

stationer blev vi dock aldrig helt stillastående.

Två personer fick under grävningens gång genom

gå en utbildning för att kunna mäta med totalstation 

och även kunna hantera den övriga tekniska utrust
ningen till fullo. Mätningen blev tidvis mycket inten

siv och båda stationerna användes periodvis maxi

malt. Under grävningens mest intensiva period kom 

ytterligare två personer att utbildas på mätinstrumen

ten.

Rikets koordinatnät var utgångspunkten för in

mätningarna. Vi ville dock inte vara bundna av att ha 

rutorna orienterade i N-S-riktning enligt detta system. 

Istället anpassades det efter hand uppbyggda rutnätet 

till terrängen på undersökningsytan och längdrikt

ningen på hyddorna. Rutorna mättes som enskilda 
polygoner med 1 mittpunkt och 4 hörnpunkter. På hus 

1, som var cirkelformat, provade vi dock med att läg

ga rutorna helt i N-S-riktning enligt rikets koordinat

nät. Totalt inmättes 2158 rutor av olika storlekar. De 

kraftiga nivåskillnaderna på undersökningsytan samt 
den stora mängden rutor utlagda över en vid yta gjor

de att rutnätet redan från början blev en aning skevt. 
Flera försök att räta upp och justera rutorna lyckades 

inte helt lösa problemen i fältsituationen.
I sväm- och gyttjelagren som delvis täckte kulturla

gren påträffades en stor mängd välbevarat trämateri

al. Allt bearbetat trä detaljinmättes med begränsnings- 

punkter. Mindre pinnar, tjärstickor och liknanade 

mättes schematiskt in som streck för att dess längd 
skulle kunna registreras. Eftersom inga rutor kunde 

grävas i denna miljö mättes dessutom alla flintred

skap, ben-/horn-material och alla större stenar in. 

Lagret handgrävdes med skärslev och spade, ingenting 

kunde sållas. Gravarna på den östra sidan krävde 

mycket passning av mätpersonalen eftersom de skulle 

totalinmätas, dvs. samtliga påträffade föremål mättes 

in situ.

Inmätningar Endast ett mindre antal anläggningar på

träffades och mättes in på undersökningsytan. Det 

stora flertalet av dessa var lokaliserade till den östra

delen av undersökningsområdet. De allra flesta var 

fyndtomma och kunde inte sättas i samband med nå

gon konstruktion.

För bearbetning av inmätta data använde vi ett 

GIS-baserat program, arcview. Programmet ger bl.a. 
ett stort antal olika möjligheter att visa fördelningen 

av fyndmaterialet. För att behålla kontrollen över ber
gen av fyndmaterial och styra undersökningen åt rätt 

håll var det en nödvändighet att ha direkt tillgång till 

detta program i fält. GIS-programmen är en relativt ny 

företeelse inom arkeologin. De har börjat ersätta de 

föråldrade CAD-programmen som har en betydligt 
mer begränsad sökförmåga och få beräkningsmöjlig- 

heter (Törnqvist 1996).

Anläggnings-och rutregistrering
För att ständigt kunna utföra nya spridningskartor 

och sökningar på fynd var det nödvändigt att både 

anläggningar och rutor registrerades fortlöpande un

der grävningens gång. Registreringsblanketterna var 
gjorda med tanke på att både vara praktiska i fält och 

underlätta en snabb överföring till dator vid registre
ringen. Liksom till fyndregistreringen hade formulä

ren lagts upp i access. Vid inmätning av anläggningar 

använde vi oss av ett system med snabbregistrering 

där bl.a. fyllning och anläggningstyp noterades via 

okulär besiktning direkt vid inmätningen. Det visade 

sig att denna bedömning sällan hade slagit fel när an

läggningen senare undersöktes och en noggrannare 

dokumentation upprättades. Metoden var till hjälp 

såtillvida att man snabbt fick en överblick av på un

dersökningsytan förekommande anläggningstyper 

och inte behövde vänta tills anläggningen var färdig- 

undersökt. En relativt stor del av de inmätta anlägg

ningarna har i efterhand utgått. Registreringen blev i 

sig ytterligare en kontroll på att rut- anläggnings- och 
lagernummer hade uppfattats rätt av den som grävde 

den samt att blanketten hade blivit korrekt ifylld och 
inga uppgifter utelämnats. På de ställen där flera olika 

lager förekom i samma ruta registrerades rutan om 

med en ny ”sticknumrering” för varje nytt lager. Fel
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ifyllda eller icke angivna uppgifter ledde till att blan

ketten lämnades tillbaka till den som hade undersökt 

kontexten för korrigering. Inga rättningar gjordes di

rekt av registreringspersonalen.

Provtagning och analyser
En omfattande satsning på olika typer av provtag

ningar gjordes under grävningen. För att bl.a. försöka 

få svar på frågor kring hushållning, växtsammansätt- 

ning och klimat i bosättningens närmiljö togs ett stort 
antal makrofossilprover. Dessa kunde till viss del sål

las och analyseras redan i fält. En arkeolog ur perso

nalgruppen hade adekvat utbildning och erfarenhet 

för att med hjälp av kontorets arkeobotaniker kunna 
genomföra denna uppgift. Makrofossilprover togs i en 

stor del av anläggningarna och i samtliga kulturlager. 
I kulturlagren togs prover enligt förutbestämda möns

ter med förtätningar på vissa mer intressanta områ
den. I husen och i den omedelbara närheten av dessa 

togs prover i ett stort antal av de undersökta rutorna.

Kolprover för 14C-dateringar kunde till viss del ex

traheras ur de tagna makrofossilproverna. Större kol

bitar samlades ändock in från intressanta anläggning

ar och där speciella frågeställningar fanns. Markke

miska prover togs i samtliga hyddor. 1 dessa prover 

analyseras ett stort antal grundämnen bl.a. natrium, 

kalcium, kalium och järn.

I och omkring husen togs prover för mikrodebita- 

geanalys av flintslagningsplatser. Dessa prover är 

ännu inte analyserade men kan, när resultaten är fär
diga, ge ledtrådar till förekomsten av slagplatser på 

boplatsområdet.
Det sparade trämaterialet lämnades efter hand un

der grävningens gång in för konservering på Lunds uni

versitets historiska museum (LUHM) (se Mårtensson, 

denna volym). Materialet har sedan analyserats av 
Thomas Bartholin från Danmarks Nationalmuseum.

Press- och publikkontakter
Tågerupsundersökningen tilldrog sig snabbt ett stort 

massmedialt och allmänt intresse. Inte minst var in

tresset stort från kollegor, både nationellt och interna
tionellt. Efter påträffandet av gravarna var ett flertal 

tidningar ute på undersökningsplatsen och gjorde re

portage. Några radio- och TV-kanaler hade också in

slag i sina sändningar. Det vetenskapsinriktade TV- 

programmet Nova gjorde en serie om arkeologiska 
utgrävningar i Skåne där Tågerupsundersökningen 

fick stort utrymme.
Eftersom det publika intresset för undersökningen 

visade sig vara så stort beslutade vi att hålla visningar 
för allmänheten en gång i veckan under sommarhalv

året. Ett stort antal visningar hölls dessutom för kolle

gor från stora delar av världen.

Utvärdering
Tågerupsundersökningen var en väldigt speciell, rub- 

rikskapande företeelse med stora resurser, ett visst 

mått med problem och ett nyskapande och helt unikt 
slutresultat. Genomförandet av undersökningen fung

erade över lag mycket bra utifrån de givna förutsätt

ningar som stod till buds. Den viktigaste anledningen 

till detta var personalens prestation och arbetsvilja 

samt den noggranna planeringen.

En arkeologisk undersökning kräver (bland 

mycket annat) en noggrann planering, stor eftertänk

samhet och kontroll. Personalstyrkan vid en under

sökning ska täcka behovet av arbetskraft men samti
digt inte vara så stor att man riskerar att tappa kon

trollen över den. På Tågerup var vi sammanlagt 30 
arkeologer, vilket egentligen var för mycket, men 

ändå inte fler än vad som behövdes för att klara upp
giften inom den stipulerade tidsperioden. Det hade 

dock varit att föredra en mindre arbetsstyrka under 
en längre fälttid. För en så här stor undersökning är 

det näst intill nödvändigt med en uppdelning av fält

perioden på två säsonger för att få tid till utvärdering 

av metoder och strategier mellan säsongerna och där

med ha möjlighet till en omsorgsfull planering och 

eventuell omplanering inför den andra säsongen. Un

dersökningen hade sannolikt blivit mera kostnadsef-
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Summary

fektiv samtidigt som en något mindre personalstyrka 

hade kunnat användas.

Fyndregistreringen var tungt belastad under hela 

grävningen. Totalt registrerades drygt 2,1 ton flinta 
samt ytterligare drygt 0,2 ton övrigt material. Utan 

den här direkta fyndregistreringen och kontrollen 

hade inte undersökningen varit möjlig. Vid de största 

topparna sackade registreringen efter men dessa 
”fyndberg" försvann snabbbt när trycket minskade 

något och extra personal sattes in.
Det omfattande kontrollsystem som vi hade byggt 

upp vid planeringen visade sig hålla måttet, endast en 
mycket liten del, 1,4 %0 eller 3 stycken av de 2158 un

dersökta rutorna har tappats ur sin kontext.

Inmätningarna fungerade överlag mycket bra och 
det blev aldrig några längre ofrivilliga stopp p.g.a. 

totalstationerna. Mindre lyckade var rutinmätning
arna. Detta får skyllas dels på sättet vi valde att mäta 

på, dels på terrängen och dels på vidden på de över 

ytan utlagda rutnäten. Om det hade varit genomför

bart hade det sannolikt fungerat bättre att sätta ut 

samtliga rutor i ett sammanhang innan grävningen 

påbörjades. II

Förkortningar
CAD Computer aided design

LUHM Lunds Universitets historiska museum
Ffd Fältbaserad fynddokumentation

GIS Geografiskt informationssystem

The Excavation Factory

An Organizational and Methodological Analysis of the 
Tågerup Investigation
This article mainly presents the methodology em

ployed by the Tågerup investigation. It describes the 

background to the excavations and the preparations 

carried out by the National Heritage Board and the 

National Rail Administration before the field investi

gations of 1998. The article outlines the working or

ganization and staffing of the investigation. There is 

also an account of what functioned well and what 

was less successful in the field situation, and impor

tant things to consider when planning other large- 

scale archaeological projects requiring large numbers 

of staff.

Four areas of vital importance crystallized during 

the planning: computers, registration of finds, docu

mentation, and osteology. People with extensive expe

rience in the respective areas were put in charge.
To enable follow-up and continuous planning of 

the actions in the field, it was absolutely essential to 

have constant access to up-to-date lists of finds and 

results of computer processing. One precondition for 
the investigation was that find registration, computer 

processing, and the production of plans could be done 

in the field. Large resources were therefore invested in 

keeping these functions in phase with the pace of exca

vation. The personnel situation was made flexible so 

that extra manpower could be put in to cope with 

peaks of high workload, especially in find registration.

Calculations from preparatory investigations gave 
a hint that the quantity of finds could exceed several1 

tons. The report presents a new method that was devi
sed and tested to make the handling of finds as effi

cient as possible and to enable exact measurements of 
each separate find. Trials were also conducted with a 

new method for documentation and measurement of 

complex contexts. The context was photographed 
with a digital camera. The images could then be 

processed and put together in a computer.
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Tabeller

Tabell. 1. Tabellen redovisar de primära arbetsuppgifterna för de fyra styrgrupperna. 
Table describing the main tasks for the four executive groups.

Registrering Data Dokumentation Osteologi

Fyndregistrering Inmätning i fält Slutkontroll av dokumentation Omhändertagande av ben-/hornmaterial

Packning av fynd Cad-redigering Fotoansvarig Registrering av ben/horn-material

Kontroll av fyndpåsar Spridningsbilder Kontroll i fält Materialsammanställningar och analyser

Fyndsammanställningar Anläggningsregistrering Information till gravningspersonalen

Fyndanalyser Rutregistrering Fluvudansvar för undersökning av gravar

Datasäkerhet

Digitalisering

Digital fotobehandling

Gemensam kontroll av dokumentation

Tabell 2. Översikt av inmätta kontexter samt fyndmaterialets sammansättning. 
A survey of documented contexts and the composition of the find material.

Rutor Fyndposter Kulturlager Gravar Hus Övriga anläggningar

1045 st 0.5m 20240 flinta 6 Kongemose 5 Kongemose 4 Ertebölle 211 stolphål

880 st 1 m 2177 ben/horn 4 Ertebölle 1 Ertebölle 1 Kongemose 15 härdar

119 st 2x2m 894 träobjekt 81 gropar

308 bergart 10 rännor

1155 övrigt
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Gåvor eller avfall? En studie av sex mesolitiska gravar från Tågerup

Vad som kunde anas i Skateholmsundersökningen, och som tydliggjorts genom analysen av 

gravarna i Tågerup, är att gravfyllningen kan vara en väsentlig del av gravläggningen, och att vad 

som ytligt sett framstår som rester från ett ku Itur lager helt eller delvis kan vara avsiktligt deponerat. 

En hög dokumentationsnivå i kombination med avsaknaden av kulturlager kring gravarna har 

klargjort detta. Fynd i gravfyllningen av vardagliga föremål som spån och avslag, eller till och med 

avfall och obearbetade stenar, har visat sig vara möjliga att knyta till gravläggningsritualen. Att

skilja på material från skelettnivå och gravfyllning är således att underskatta gravläggningens

komplexitet.
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Inledning

I Sydskandinavien har sammanlagt ett 150-tal mesoli- 

tiska gravar undersökts. Flertalet av dessa har inne

hållit benmaterial som varit i ett relativt dåligt till

stånd, vilket medfört att dateringar eller köns- och ål- 
dersbestämningar inte alltid kunnat genomföras. 

Många av gravarna är därför marginellt användbara i 
diskussioner som rör exempelvis köns- eller daterings- 

relaterade frågor. Den stora gruppen av svårbedömda 

gravar utgör således ett bräckligt forskningsunderlag, 

känsligt för förändringar. Nya gravupptäckter kan 

påtagligt förändra vår bild av eventuella mönster i det 

mesolitiska gravskicket och bör därför få berättigad 

uppmärksamhet.

På Tågerup öst påträffades sex flatmarksgravar, 

varav en dubbelgrav. Därutöver fanns ett antal an
läggningar, både från förundersökningarna och slut

undersökningen, vilka kan tolkas som möjliga skelett

lösa gravar eller kenotafer. Fem av gravarna låg sam

lade inom ett ca 100 m2 stort område vid den norra 

begränsningen av undersökningsytan, på Tågerup 

östs västliga del (se Larsson, denna volym). Gravarnas 

koncentration till denna yta kan tala för att gravfältet 

här sträcker sig vidare norrut, utanför undersökning

sområdet, och att dess fulla utsträckning alltså ännu 

är okänd.

Fyra av de undersökta gravarna har 14C-daterats 
och en är arkeologiskt daterad. I två av gravarna på

träffades gravgåvor eller personlig utrustning - tand

pärlor, knivar och en flinteggad benspets. Utöver analy

sen av de uppenbara gravgåvorna har stor vikt lagts vid 
analysen av fynden i gravfyllningarna, för att få en bätt

re förståelse av gravläggningsproceduren och om möj

ligt utvidga det konventionella gravgåvobegreppet.

Historik
År 1975 gjordes den första upptäckten av ett mesoli- 

tiskt gravfält i Sydskandinavien. Platsen var Bøgebak

ken i Vedbæk, Själland. Sammanlagt påträffades 19 

flatmarksgravar, daterade till 5200-4650 kal. B.C., 

vilket motsvarar den äldre och mellersta delen av erte- 

bölleperioden (Albrethsen & Brinch Petersen 1977). 

Fem år senare, 1980, hittades den första graven på vad 

som skulle bli det hittills största kända sydskandina- 
viska mesolitiska gravfältet, Skateholm I i sydligaste 

Skåne. Något senare upptäcktes de angränsande grav
fälten Skateholm II och III. Tillsammans omfattar Ska- 

teholmskomplexet 87 gravar, hundgravarna ej med
räknade (Larsson 1989).

I Danmark har det därefter påträffats ytterligare två 
mindre gravfält, Gøngehusvej på Själland, och Nederst 

på Jylland (Kannegaard Nielsen 1989, 1990, 1991; 

Brinch Petersen 1990; Brinch Petersen m.fl. 1993). För

utom dessa gravfält finns ett 30-tal solitära gravar, va

rav merparten i Danmark. Den kanske mest spektaku
lära graven av dessa, i Strøby Egede, Själland, innehöll 

åtta gravlagda individer (Brinch Petersen 1990).

Gemensamt för merparten av de mesolitiska gra

varna är benmaterialets relativt dåliga bevaringstill- 
stånd och avsaknad av kollagen. Detta innebär att 

många gravar inte har kunnat ges en säker datering, 

även om möjligheten ibland funnits att datera med 

kolbitar från gravfyllning. Det dåliga bevaringstill- 

ståndet har också medfört att det inte alltid varit möj
ligt att med säkerhet fastställa den gravlagda indivi

dens kön eller ålder.

Av de ca 150 undersökta mesolitiska gravarna i 

Sydskandinavien, är endast ett 30-tal 14C-daterade. 

Flertalet dateringar ligger kring 5400-4400 kal. B.C., 

dvs. i vad som idag räknas som början av erteböllepe- 

rioden (Sørensen 1996). De dateringar som ligger när
mast Tågerups kommer från Uleberg på svenska väst

kusten, ca 5900 kal. B.C., och Stora Bjärs på Gotland, 

samt Bäckaskog i Skåne, ca 7000 kal. B.C. (Wigforss 

1968; Lindqvist & Possnert 1999; Taffinder 1998).
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Tågerupsgravfältet är det femte som påträffats i 

Sydskandinavien. Därutöver är det äldre än de föregå

ende. Det bidrar till att fylla den kunskapslucka som 

hittills funnits kring begravningar under tidig konge- 

mosekultur, och utgör alltså en viktig länk i vår förstå

else för mesolitiskt gravskick.

Målsättning
Vid förundersökningen av Tågerup dokumenterades 

gravliknande anläggningar. Eftersom både enstaka 

mesolitiska gravar och hela gravfält tidigare påträffats 

i samband med boplatsområden, bedömdes sannolik

heten som stor för att fler gravar skulle upptäckas 

(Andersson & Knarrström 1998; Karsten & Knarr- 

ström 1998; Karsten 1998).
Målsättningen inom delprojektet Det mesolitiska 

rummet, som undersökningen av Tågerup ingått i, var 

att ”tvärvetenskapligt belysa, dels de klassiska och 

grundläggande problemen inom den nordeuropeiska 

mesolitiska forskningen - bosättningsorganisation, bo

sättningsmönster, näringsstrategier och demografi - 

dels ge nya infallsvinklar på materiell kultur, gravskick 

och kult.” (Karsten 1998, s. 8). Gravmaterial ger goda 

möjligheter att belysa många av dessa aspekter. Upp

täckten av den första graven var således både väntad 

och ytterst välkommen. Att benmaterialet dessutom var 

bevarat förstärkte gravarnas vetenskapliga värde och 

kom som en positiv överraskning efter förundersök

ningarnas avsaknad av benfynd i möjliga gravar.

Syftet med undersökningen av gravarna i Tågerup 
var i första hand att öka kunskapen om mesolitiskt 

gravskick och mesolitiska gravritualer. En hög detalj

nivå på dokumentationen möjliggör tolkningar som 

ökar förståelsen för ritualer kring begravningen, ex
empelvis hur ifyllandet av gravarna har gått till (jfr 

Larsson 1988, s. 114). En hög detaljnivå möjliggör 
också jämförelser mellan gravfyllningsmaterial och 

kulturlagermaterial, något som ofta likställts (jfr Lars

son 1988, s. 115). Därför utfördes en ytterst ingående 

dokumentation av gravarnas innehåll och fyndsprid

ningen i fyllningen.

Det detaljerade dokumentationsmaterialet kom

mer att möjliggöra ingående jämförelser med andra 

väldokumenterade gravmaterial. I förlängningen kan 

detta leda till att vi bättre kan förhålla oss till frågor 

som berör övergripande mönster och lokala särdrag i 

kult, gravritual och materiell kultur.

Metod
Efter att matjorden maskinavbanats och alven frilagts 

framkom den första graven vid undersökningen av ett 

stolphål. Eftersom gravfärgningen i grav 1 visade sig 

vara mycket svåridentifierbar blev det nödvändigt att 

undersöka alla färgningar, även mycket svaga, på Tå

gerup öst. Undersökningsytan rensades omsorgsfullt 
och de möjliga gravfärgningarna uppgick därefter till 

närmare 200. Vid undersökning av dessa upptäcktes 

grav 3, 4 och 5. Ett fåtal av de övriga färgningarna 

visade sig vara anläggningar, medan de flesta var na

turbildningar.

Grav 2 saknade helt färgning och påträffades ge

nom fynd av skenbensfragment vid ytrensning. Därför 

upptogs schakt även på ytor där inga färgningar före

kom. Detta gav dock inget resultat. Slutligen schakta

des och handrensades området ned till den underlig

gande leran, alternativt ned till en nivå omkring 1,5 m 

under gravnivå. Under inledningsfasen av denna 

schaktning påträffades grav 6.

Då sanden i och omkring gravarna fläckvis inne
höll stora mängder järnutfällningar, var nedgräv- 

ningarna/färgningarna mycket svåra eller omöjliga 
att urskilja. Därför var det inte möjligt att exakt följa 

nedgrävningskanterna, vilket till stor del gjorts vid 

exempelvis Skateholmsundersökningen (Larsson 

1988, s. 30). Istället öppnades större schakt kring 

varje grav, utom vid undersökningen av grav 3 och 

grav 4 som tillsammans hade en tydligare färgning. 

Varje grav totalundersöktes och fyllningen finsålla- 

des. Alla fynd som påträffades före sållningen, till 

stor del även natursten och moränflinta, inmättes. 

Schakten indelades i rutor, för att möjliggöra en när

mare lokalisering av fynden från sållningen. Skelet-
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Grav 1
Grav 5

Grav 3
Grav 4

1 Troliga gravar 
I Gravar

j Förundersökningsområde 
[] Slutundersökningsområde

Figur 1. Plan över gravfältet. Plan of the cemetery.

ten digitalinmättes och dokumenterades med ritning

ar och fotografier. Provtagning gjordes för 14C-date- 

ring, makrofossil- och mikrodebitageanalys. Prover 

för kemisk analys togs på eventuella rödockrafärg- 

ningar samt på ett tunt, sotigt lager som förekom i 

två av gravarna.
Det ymniga grundvattenflödet i kombination 

med det regniga vädret krävde specialåtgärder, ef
tersom problem annars uppstod med översvämning

ar vid utgrävningen. Detta blev tydligt under den 
första undersökningen, av grav 1. Vattennivån steg 

med flera liter i timmen och försvårade arbetet. Där

för skedde de följande undersökningarna av grav 3, 

4 och 5 under tält, med stora dräneringsschakt och - 
rännor. Ändå blev arbetet tidvis problematiskt, med 

schaktväggar som gav vika för det framsipprande 

vattnet.

Slutligen togs gravarna upp som preparat, för kon
servering och utställning på Landskrona Museum. 

Genom att gräva bort omkringliggande sand-, silt- 

och lermassor placerades varje grav på en sockel, och 

sedan kunde en omslutande träram föras ned. Kring 

denna träram sattes en specialkonstruerad stålkista, 
vars bottenplåt pressades på plats med hjälp av dom

kraft. Efter att gravytan täckts med plastfilm och stöt- 
dämpande sand stängdes kistan, och lyftes med hjälp 

av grävmaskin för att sedan transporteras till museet 

med lastbil.

Klassificeringen av det litiska materialet har främst 

utförts av Karina Dehman. De animalosteologiska be

dömningarna har utförts av Mats Eriksson och Ola 

Magnell. För beskrivning av metodiken vid den ani

malosteologiska analysen hänvisas till Eriksson och 

Magnell (denna volym).
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Gravarna - en presentation
Den del av Tågerup öst där kongemosegravarna på

träffades karaktäriserades av en bitvis styv moränle
ra med insprängda fickor av silt och sand. Rikliga 

förekomster av järnutfällningar på olika nivåer bil

dade en heterogen mosaik av sand, silt och järnoxid. 
Detta innebar att anläggningsspåren blev svåridenti- 

fierbara, och upptäckten av grav 1 skedde slump

mässigt, vid dokumentation av ett stolphål. På ca 0,3 

meters djup påträffades i stolphålets botten ett sken
ben och en knäskål från ett människoskelett. Efter 

sakkunnig bedömning av skelettets orientering kun

de gravens sannolika ytbegränsning uppskattas. Då 

sanden omkring stolphålet fläckvis innehöll stora 

mängder järnutfällningar, var gravfärgningen svår 
att urskilja. På ett djup av ca 0,1 m upphörde all 

färgning och ersattes av ett kompakt skikt med sand 

och järnutfällningar. Spåren efter nedgravningen 

återkom först i skelettnivå. Detta innebar att fler gra

var med otydliga färgningar kunde förväntas. Totalt 

kunde sex gravar med sammanlagt sju individer do

kumenteras.
Fem av de sex gravarna låg samlade inom ett ca 

100 m2 stort område vid den norra begränsningen av 

undersökningsytan, på Tågerup östs västligaste del. 

Mycket talar för att gravfältet här sträcker sig vidare 

norrut, utanför undersökningsområdet, och att dess 

fulla utsträckning således ännu inte undersökts. Den 

sjätte graven var belägen ca 100 meter österut. 1 när
heten av denna grav fanns ett antal anläggningar, både 

från förundersökningarna och slutundersökningen. 

Dessa kan tolkas som skelettlösa gravar eller kenota

fer. Två sådana anläggningar låg i direkt anslutning 

till de ovan nämnda gravarna (fig. 1).

Gemensamt för gravarna, förutom grav 4, var att 
de helt eller delvis var omöjliga att skilja från den om

givande alven. Fyllningarna i gravarna bestod till stor 
del av ljusgrå sand, utom i grav 6 där ingen synlig 

gravfyllning fanns kvar då graven upptäcktes, och i 

grav 3 där fyllningen var färgad av rödockra. Den 

ljusgrå sanden fanns naturligt i området i ett skikt 

omkring 0,2 m under den nivå där gravfärgningarna

påträffades. Detta kan tala för att gravarna främst 

igenfyllts med de på platsen uppgrävda massorna. Ka

raktären på fyllningsfynden talar dock för att fyllning

en till viss del kommit från något kulturlager (jfr Lars

son 1988, s. 115). Inget kulturlager påträffades i sam

band med gravarna, och den omgivande sanden var 

helt fyndfri. Detta material måste således ha transpor
terats dit. Vid återsammansättningen av gravfyllnings- 

materialet påträffades dock ytterst lite material som 

kunde sammanfogas - endast två avslag i grav 5, och i 

grav 1 en bit avfall från en handtagskärna. Detta visar 
att troligen endast en mindre del av ett avfallsmaterial 

hamnat i gravfyllningarna.
Gravarna var orienterade i olika riktningar, med 

varierande storlek och djup. Skelettnivån låg omkring 

5,40-5,70 m.ö.h. Samtliga gravlagda var placerade i 
utsträckt ryggläge, med undantag för grav 6 där indi

viden låg i hockerställning. Gravarnas utformning var 

relativt väl anpassad efter individerna, och profilerna 

framstod som U-formade, med nästan lodräta väggar 
och relativt plana bottnar, även om de otydliga färg- 

ningarna var svåra att följa och tolka (se fig. 3, 9). I 

skelettnivå på grav 1 fanns dock ett väl tilltaget extra- 

utrymme längs vänstra benet (se fig. 7).

Benmaterialet var överlag relativt välbevarat, men 

mycket skört. Spongiösa partier, som exempelvis 

bäckenben, ryggrader och ledändar, var spruckna 

och bitvis helt eller delvis upplösta. Vid provtagning 

för 14C-datering visade det sig att materialet genom

gående saknade kollagen, vilket sannolikt beror på 

att kollagenet brutits ned i den fuktiga miljön. Köns- 
bedömningarna försvårades också i flera fall av ben

materialets upplösta tillstånd (se Ahlström, denna 

volym).

Grav 1, A6258
Gravens omfattning var 2,05x1 m, dess djup 0,36 m, 

och den låg i riktning ONO-VSV. Den upptäcktes 

vid undersökning av ett stolphål, 0,42x0,50 m stort 
och ca 0,30 m djupt. Vid botten av stolphålet påträf

fades ett skenben och en knäskål från ett männis

koskelett (fig. 2). Utifrån riktningen på benet kunde 

gravens utsträckning bedömas. Därvid iakttogs en 

otydlig ljusgrå färgning bland de rikliga järnutfäll- 

ningarna i den omgivande alven. Den omgavs av me- 
lerad gråbrun siltig sand med rikliga järnutfällning

ar. På ca 0,1 meters djup ersattes färgningen av ett 

kompakt skikt av samma karaktär som den omgi

vande alven. Spåren efter nedgravningen återkom 

först i skelettnivå. De iakttagbara delarna av färg

ningen talade dock för att nedgravningen varit U-for- 

mad (fig. 3).



avfall?

Individ Den gravlagda individen var en kvinna, ca 
1,50 m lång och omkring 45-50 år gammal (Ahl

ström, denna volym). Hon låg i utsträckt ryggläge 

med huvudet i västlig riktning och ansiktet vänt åt 
norr (fig. 4). Den högra handen låg utsträckt med 

handflatan mot marken, medan den vänstra låg med 

handflatan vänd uppåt. I anslutning till den vänstra 
handen låg en polygonal kärna. Tänderna var hårt 

nedslitna, på det sätt som är karaktäristiskt för meso- 
litiska individer. Det fanns spår av en infektion vid en 

tandrot. Möjligen har kvinnan även lidit av blodbrist 

(Ahlström, denna volym).
Underbenen låg vinklade uppåt, troligen beroende 

på att gravgropens botten ursprungligen inte varit plan, 
och att en postdepositionell sättning därför skett. Fot

terna var helt upplösta, sannolikt eftersom de legat på 

en högre och torrare nivå än den övriga kroppen. Möj
ligen kan detta också relateras till stolphålet ovanför 
underbenen - kanske har denna nedgravning skadat 

delar av fotterna, eller påskyndat nedbrytningen.
Rödockrafärgning fanns i ansiktet, och eventuellt 

även kring vänstra underbenet och mellan fotterna. 

Kring underkroppen var det dock svårare att urskilja 

avsiktlig färgning, eftersom marken där var naturligt 

rik på rödaktiga färgningar av järnoxid.

Fynd Av tabell 1 framgår mängden fynd från graven. I 
stolphålet låg knackstenen, ett spån samt bränd och 

obränd slagen flinta och relativt mycket ben. Därutö

ver innehöll stolphålet en handtagskärna (fig. 5). 

Handtagskärnans fronthöj d var 251 mm och platt- 

formsvinkeln 80 grader. I gravens fotände påträffades 

en bit avfall från handtagskärnan.
I gravfyllningen påträffades ett förarbete till en 

handtagskärna, ca 0,25 m ovanför kraniet. I fyllning

en fanns också fyra spån, varav två brända (fig. 6). 

Samtliga låg ca 0,20 m ovanför skelettnivån.
Därutöver innehöll fyllningen omkring 490 bitar 

slagen flinta, varav ca 200 brända (40%). Av morän

flintan påträffades största delen, omkring 160 st 

(60%) på skelettnivå, och resten i fyllningen.

I skelettnivå påträffades delar av djurbensmateria- 

let samt den polygonala kärna som låg i anslutning till 

den vänstra handen. På samma nivå fanns omkring 

170 bitar slagen flinta varav ett 50-tal brända (30%). 

Den slagna flintan var relativt jämnt spridd i graven, 

med en antydan till koncentrationer i fyllningen över 

kraniet och vänsterhanden (fig. 7).

Djurbensmaterialet i graven var i huvudsak kon

centrerat till stolphålet, som innehöll brända fiskkotor 

av bland annat torsk och obestämbara brända ben
fragment. Därtill innehöll det fem vildsvinständer 

samt ett svett underkäksfragment från vildsvin. Käk

fragmentet hade skärmärken på insidan, troligen från 

friläggandet av tungan under slakten.
En av tänderna var en första premolar från under

käken. Ett annat fragment kom från en bete i överkä

ken på en galt äldre än 12 månader. De tre övriga tän
derna utgjordes av första och andra framtanden från 

första tanduppsättningen samt en icke färdigbildad 

permanent första framtand från underkäken. De be

dömdes komma från en 6-12 månaders kulting. Un- 

derkäksfragmentet bedömdes också till denna ålder, 
baserat på förekomsten av alveoler för en frambruten 

första molar och en hålighet efter en icke frambruten 

andra molar.
Sannolikt har således framtänderna och under- 

käksfragmentet kommit från samma kulting, medan 
hörntanden från överkäken kommit från ett äldre 

vildsvin.
I gravfyllningen framkom ytterligare brända fisk

kotor och obestämda benfragment, koncentrerade 

kring kraniet och nederdelen av kroppen. Ett mindre 
antal brända och obrända mikroskopiska fragment av 

fiskkotor påträffades i 4 av 16 makroprover - vid an
siktet, i bukregionen och vid höger hand. Sammanlagt 

var ca 40% av benmaterialet i graven bränt.

Utanför det vänstra skenbenet fanns ett svårförkla- 

rat extrautrymme. Det innehöll slagen flinta i samma 

utsträckning som den övriga gravfyllningen, och 

framstår därför som en del av graven, även om färg- 

ningen var otydlig i detta parti. Här fanns också rik-
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Figur 2. Stolphålet i grav 1. I botten syns delar av ett lårben. The post-hole in grave 1. Parts of a thighbone can be seen at the bottom.

s N

Figur 3. Profil, grav 1. Lagerbeskrivning: 1. Grå sand. 2. Vitgul sand med järnutfällningar. 3. Ljusgrå sand. Skala 1:20.
Profile, grave 1. Layer description: I Grey sand, 2 Whitish-yellow sand with precipitated iron, 3 Light-grey sand. Scale 1:20.

ligt med järnutfällningar i skelettnivå, svåra att skilja i 
färg från den rödockrafärgning som fanns mellan fot

terna.
Slitspårsanalys har utförts på spånen och det retu

scherade avslag som fanns i graven. Två av de fem 

spånen hade använts som knivar.

Datering Då benmaterialet i samtliga gravar sakna

de kollagen, kunde 14C-analys endast utföras på trä- 

kolsmaterialet. I grav 1 gav kol från fyllningen en

I4C-datering till intervallet 6460-6170 kal. B.C. 

(tab. 7).
Denna datering placerar graven i blakfasen av 

kongemoseperioden (Sørensen 1996). Utformningen 

på handtagskärnan som påträffades i stolphålet passa

de väl in bland övriga tidiga kongemosehandtagskär- 

nor funna i Tågerup, vilket ytterligare förstärker grav

ens datering (Karsten &C Knarrström, denna volym). 

Ytterligare en datering på träkol föreligger med när

mast recenta värden som resultat (tab. 7).
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Figur 4. Grav 1. Teckning: Björn Nilsson. Grave 1. Drawing: Björn Nilsson.
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40 Figur 5. Handtagskärna från stolphålet i grav 1. Skala 1:1. 
Teckning: Björn Nilsson. Handle core from the post-hole 
in grave I. Scale 1:1. Drawing: Björn Nilsson.

• Fynd i gravfyllningen, brända 
■ Fynd i gravfyllningen, obrända 
▲ Fynd i skelettnivå, obrända

Figur 6. Artefakternas spridning i grav 1.1. Handtagskärna, förarbete. 2. Polygonal kärna. 3. Spån. 4. Spån. 5. Eldslagningsflinta. 6. Spån. 7. Upp- 
friskningsavslag. 8. Spån. 9. Knacksten. 10. Handtagskärna. Teckning: Björn Nilsson.
The distribution of the artefacts in grave I. I Handle core, blank, 2 Polygonal core, 3 Blade, 4 Blade, 5 Strike-a-light, 6 Blade, 7 Rejuvenation
flake, 8 Blade, 9 Hammerstone, 10 Handle core. Drawing: Björn Nilsson.
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Fyllningsnivå
Obränd flinta, vikt i gram 

• 1-2 

® 3-10
Bränd flinta, vikt i gram 
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Skelettnivå
Obränd flinta, vikt i gram

e 1-2

® 3- 10 
® 11-20 

^ 21 -47
Brand flinta, vikt i gram 

• 1-2 
# 3-10
0 11-20 

^ 21 - 34

Figur 7. Spridningen av slagen flinta i grav 1. Den del av flintmaterialet som framkom vid vattensållning ingår ej i spridningsbilden. The distribu
tion of worked flint in grave I. The part of the material that was found by water sieving is not shown in the distribution picture.
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Grav 2, A40185
Gravens omfattning var 2,05x0,90 m, dess dj up 0,10 

m, och den låg i riktning NNV-SSO. Den omgavs av 

brungrå siltig sand. Ingen färgning var urskiljbar och 

därför upptäcktes den först i skelettnivå. Graven låg 

något ytligare än övriga gravar och hade på grund av 

detta blivit skadad vid plöjning. Fyllningen i skelettni

vå var i det närmaste fyndtom.

Individ Den gravlagda individen låg i utsträckt rygglä
ge, med huvudet i nordlig riktning och ansiktet vänt 

mot väster (fig. 8). Någon säker könsbedömning var 
inte möjlig att göra, p.g.a. benmaterialets dåliga kvali

tet i kombination med att kraniet skadats, troligen vid 
plöjning. Individen hade dock osteologiskt sett över
vägande manliga drag. Åldern uppskattades till mel

lan 40 och 50 år, och kroppslängden bedömdes vara 

omkring 1,60 m (Ahlström, denna volym).
Den högra handen låg med handflatan mot mar

ken, medan den vänstra låg med handflatan vänd upp

åt, att döma av underarmarnas ställning. Endast en
staka delar av högerhanden var bevarade och vänster
handen var helt upplöst. Även fotterna var helt 

upplösta. Axlarna var hop- och uppdragna på ett sätt 

som talar för att kroppen har varit svept, alternativt 

placerad i en trång gravgrop (jfr Larsson 1988, s. 112; 

Ahlström, denna volym).

Fynd Av tabell 2 framgår mängden fynd från graven. 

Den ytterst lilla mängd slagen flinta som omgav ske
lettet dominerades av splitter och var således sanno

likt oavsiktligt deponerad. Det brända benmaterialet 
var likaså kraftigt fragmenterat och påträffades först 

vid vattensållning. Det påvisar dock någon form av 

aktivitet i området vid gravläggningen.

Datering Det enda träkol som påträffades tillvaratogs 
från den framschaktade ytan, i samma nivå som de 

första skelettresterna upptäcktes. Störningar i grav

fyllningen förekom dock. Plogen hade gått så djupt att 

kraniet skadats, och en spik av modern karaktär på

träffades i en djurgång ca 10 cm från den gravlagda

individens vänstra fot. Att 14C-analysen av detta kol 
gav en datering till intervallet 1410-920 kal. B.C., vil

ket motsvarar bronsålder, ter sig därför begripligt 

(tab. 7). Det förefaller alltså inte som om kolet utgjort 

en primär del av gravfyllningen.

Graven är med största sannolikhet mesolitisk, att 

döma av placeringen i närheten av de andra gravarna. 
Om den härrörde från kongemose- eller ertebölleperi- 

oden var dock omöjligt att avgöra. En total avsaknad 

av fynd i skelettnivå förekom inte i någon av de andra 

gravarna, men de minsta fyndmängderna påträffades i 

grav 1 och grav 6, vilket visar att dateringar till båda 

perioderna baserade på fyndmängden är fullt möjliga. 
Gravens läge i närheten av grav 4, och individens 

kroppsställning med hopdragna axlar som påminner 
om kroppsställningen i denna grav, talar möjligen för 

en datering i närheten av värdena för grav 4.

Grav 3, A20699
Gravens omfattning var 0,95x0,35 m, dess djup 0,10 

m, och den låg i riktning OSO-VNV. Den var placerad 

i centrum av grav 4, ca 0,25 m ovanför överkroppen 

på den gravlagda kvinnan (fig. 9). Fyllningen bestod 

av rödockrafärgad siltig sand som var tydligt avgrän

sad mot grav 4.

Individ I ytan av gravens västra del låg tolv tänder från 
ett barn i 5-årsåldern, och eventuellt en liten del av 

käken (fig. 10). Denna del var dock i så nedbrutet till
stånd att den endast framstod som en svag färgning 

och konsistensskillnad i sanden, och det var därför 

omöjligt att bedöma dess ursprung. Sannolikt har bar

net legat i utsträckt ryggläge, att döma av artefakter- 

nas placering i graven (se nedan).

Fynd Av tabell 3 framgår mängden fynd från graven. I 
gravens yta låg en skivkniv och en spånkniv, placerade 

i vad man kan förmoda varit barnets höftregion. Yt

terligare en kniv påträffades något längre ned i gra

ven, strax väster om den plats där kraniet sannolikt 

legat (fig. 10). Slitspårsanalys har utförts på knivarna, 

som samtliga var använda.
I bröstregionen fanns fragment efter minst tolv 

framtänder från kronhjort, som kan ha suttit i ett hals

band eller ha ingått som en dräktdetalj (fig. 10). Alla 
framtänder i underkäken hos kronhjorten fanns repre

senterade. De kom från fyra olika individer, baserat på 

fyra fragment från den högra första framtanden. 

Samtliga tänder saknade dock rot, och bestod i de fles

ta fall av tandkronan och i vissa fall bara av emalj frag

ment. Således fanns det inga genomborrade partier el

ler skärmärken bevarade. Därför går det inte att med
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Figur 8. Grav 2. Teckning: Björn Nilsson. Crave 2. Drawing: Björn Nilsson.
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Figur 9. Grav 3 och grav 4, profil. Lagerbeskrivning: 1. Rödockra (grav 3). 2.Grå sotig sand 3. Ljusgrå sand. Skala 1:20. 
Grave 3 and grave 4, profile. Layer description: 1 Red ochre (grave 3), 2 Crey sooty sand, 3 Light grey sand. Scale 1:20.
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Figur 10. Grav 3. Barntänder, tandpärlor och knivar. Teckning: Björn Nilsson. 
Grave 3. Child's teeth, tooth beads, and knives. Drawing: Björn Nilsson.

fullständig säkerhet säga att det rör sig om tandpärlor. 
Tänderna kom dock från flera kronhjortar, och var 

koncentrerade i ett litet område på 18x10 cm precis 
nedanför den förmodade platsen för barnets huvud. 

Detta, tillsammans med ett flertal exempel på före

komst av tandpärlor i mesolitiska barngravar, ofta i 

bröstregionen, talar ändå för att tänderna ska betrak

tas som tandpärlor (Brinch Petersen 1990, Brinch Pe
tersen m.fl. 1993, Kannegaard Nielsen 1991).

Väster om den plats där kraniet förmodats ha legat 
fanns ett fyndtomt, svårförklarat extrautrymme. Röd- 

ockrafärgningen visade dock att den skulle betraktas 

som en del av graven.

Datering Det finns inga tydliga tecken på att barnet 

begravts samtidigt med kvinnan i grav 4. Tidigare 

analogier talar för att man sannolikt skulle ha lagt 

barnet i nivå med kvinnan om begravningen skett vid

samma tillfälle, och gravfyllningen i barngraven borde 
då ha haft samma fyndrika karaktär som i grav 4 

(Brinch Petersen m.fl. 1993; Albrethsen & Brinch Pe

tersen 1977; Larsson 1983). Placeringen av barngra

ven, precis i centrum av kvinnans grav visar dock att 

man har varit medveten om kvinnogravens existens då 

barnet begravdes. Detta kan jämföras med förhållan
dena på Skateholm, där endast två av 87 gravar kraf

tigt skurit in i varandra. Däremot finns det flera gra

var som ligger så att de skurit en aning i kanten av 
äldre gravar, vilket kan tolkas som en medveten place

ring (Larsson 1988, s. 116). Detta visar att det sanno

likt funnits en tydlig medvetenhet om var äldre gravar 

legat.

Att kvinnan och barnet dessutom nedlagts med 

kranierna i nordvästlig riktning kan vara en avsiktlig 

gest, vilket skulle tala för att det inte gått längre tid 

mellan begravningarna än att man varit medveten om
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hur kvinnan placerats i graven. Dateringen av grav 3 

bör alltså ligga nära dateringen av grav 4. Närmare än 
så kan graven inte dateras, eftersom benmaterialet 

saknade kollagen, och inget träkol fanns i gravfyll

ningen. Vad som styrker gravens erteböllekaraktär är 

karaktären på de knivar som nedlagts med barnet. 
Dessa påminner genom den något grova utformning

en starkt om andra knivar som påträffats i ertebölle- 

kontext på platsen.

Grav 4, A6504
Gravens omfattning var 2,45x0,95 m, dess djup 0,35 

m och den låg i riktning OSO-VNV. Den omgavs av 
melerad gråbrun siltig sand med rikliga järnutfäll- 

ningar och syntes som en tydlig ljusgrå färgning i den 

omkringliggande alven. I gravens centrum låg grav 3.

Individ Den gravlagda individen var en kvinna, drygt 
1,50 m lång och omkring 40-45 år gammal (Ahl

ström, denna volym). Hon låg i utsträckt ryggläge 

med huvudet i västlig riktning och ansiktet vänt åt sö

der (fig. 11). Båda händerna låg med handflatorna 

uppåt, den vänstra handen utsträckt, den högra slu

ten. Tänderna var nedslitna och hade tandsten. Axlar

na var hop- och uppdragna på ett sätt som talar för att 

kroppen har varit svept, alternativt placerad i en trång 

gravgrop (jfr Larsson 1988, s. 112; Ahlström, denna 

volym).

Rödockrafärgning fanns över bäckenet och en liten 

koncentration av rödockra låg mellan lårbenen (fig. 
12). Vid bäckenet fanns även ett antal kolbitar. Över 

nedre delen av kroppen, upp till midjehöjd och över 

händerna, låg ett tunt, sotigt, humöst lager. Sannolikt 

utgjorde det rester av någon form av infärgning, kan

ske av ett skinn. Mellan lårbenen, under koncentratio

nen av rödockra, fanns ett tjockare parti av lagret med 

en yta av ca 0,05x0,10 m.

Fynd Av tabell 4 framgår mängden fynd från graven. 
Större delen av fynden fanns i gravfyllningen. Vid 

gravens huvudände, ca 0,20 m ovanför skelettnivån,

påträffades ett fragment av en bränd kärnyxa. På sam

ma nivå, ovanför högerarmen, hittades en polygonal 
kärna, och ovanför högerhanden ett slipstensfrag- 

ment. Vidare påträffades två ”sminkstenar” i fyllning

en, småstenar med en smetig, rödfärgad yta. En av 
dessa låg ovanför högerarmen, en ovanför högra delen 

av höften. Vid kraniet, knappt 0,10 m ovanför skelett

nivån fanns ett ”handtag” i kronhjortshorn och en 

mårdkäke. I fyllningen påträffades också mikrospå- 

nen, och nio spån (fig. 13).

De nio spånen var alla placerade utanför kroppens 

konturer. En viss symmetri kunde anas i placeringen. 

Vid kraniet låg tre spån, varav två brända. Vid höger 

hand låg två spån, ett i fyllningen, ett i ytan. Vid vän

ster armbåge låg två spån, ett i fyllningen, ett i ytan. 

Ett spån låg i fyllningen vid vänster ben, och ett spån 
påträffades vid fotändan (fig. 13). Dessutom låg de två 

spånen vid vardera handen/armen på samma nivå. 
Slitspårsanalys har utförts på spånen. Det brända spå

net i fyllningen vid huvudet hade använts som kniv. 
Samtliga spån hade erteböllekaraktär, liksom flintma

terialet i stort.
I skelettnivå fanns omkring 25% av den totala 

mängden slagen flinta i graven. På samma nivå fanns 

omkring 50% av moränflintan. Fyllningen innehöll 

omkring 330 bitar slagen flinta, varav ca 120 brända 

(36%). I skelettnivå fanns omkring 100 bitar slagen 

flinta, varav ca 40 brända (40%). Den slagna flintans 

spridning följde i stort sett benmaterialets, med un
dantag för flintkoncentrationen kring högerarmen, 

som var påtaglig både i fyllning och skelettnivå (fig. 

14, 15).
I fyllningen, ca 0,10 m ovanför skelettnivå fanns 

två mörkfärgade partier, ett ovanför vardera han
den (fig. 16). Ett annat, större mörkfärgat parti 

fanns ovanför benen, ca 0,20 m ovanför skelettnivå. 

Dessa mörkfärgningar innehöll brända och obrända 

fiskben. Fiskbenskoncentrationerna följde i övrigt 

spridningen av benmaterialet, med undantag för 

buk- och bäckenregionen, där inget benmaterial för

utom en mycket liten mängd fiskben påträffats.
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60cm

Figur 11. Grav 4. Teckning: Björn Nilsson. Crave 4. Drawing: Björn Nilsson.
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Figur 12. Grav 4. Rödockra koncentrationen mellan lårbenen. 
Crave 4. The concentration of red ochre between the thighbones.

Figur 13. Artefakternas spridning i grav 4. 1. Kärnyxa, fragmenterad. 2. Spån. 3. Spån. 4. Spån. 5. Handtag. 6. Polygonal kärna. 7. Spån. 8. Spån.
9. Spån. 10. Slipsten. 11. Spån. 12. Uppfriskningsavslag. 13. Spån. Teckning: Björn Nilsson.
The distribution of artefacts in grave 4. 1 Core axe, fragmented, 2 Blade, 3 Blade, 4 Blade, 5 Handle, 6 Polygonal core, 7 Blade, 8 Blade, 9 Bla
de, 10 Grindstone, 11 Blade, 12 Rejuvenation flake, 13 Blade. Drawing: Björn Nilsson.
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Figur 14. Spridningen av slagen flinta i grav 4. Den del av flintmaterialet som framkom vid vattensållning ingår ej i spridningsbilden.
The distribution of worked flint in grave 4. The part of the material that was found by water sieving is not shown in the distribution picture.
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Fyllningsnivå
■ Obränt ben 
• Bränt ben
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Artfördelning
e sill
# Torskfisk
# Fisk
# Skogsmård 
S Katt
S Vildsvin
# Kronhjort
# Rådjur 
O Obestämt

Figur 15. Spridningen av djurbensfragment i grav 4. Den del av benmaterialet som framkom vid vattensållning ingår ej i spridningsbilden.
The distribution of animal bone fragments in grave 4. The bones that were found by water sieving are not shown in the distribution picture.
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Figur 16. Grav 4. Mörka färgningar i fyllningen ovanför händerna. 
Dark stains in the filling above the hands.

Fiskbensmaterialet i graven var till största delen 

obränt, till skillnad från grav 1 där merparten av 

fiskbenen var brända. Omkring 20% av det övriga 

benmaterialet var bränt. I 13 av 15 makroprover 

påträffades mikroskopiska fragment av fiskben, till 

största delen obrända. I proverna tagna vid kraniet 
och i den mörka färgningen vid höger hand, samt i 

den mörka färgningen i gravfyllningen, fanns de 

största koncentrationerna.
Större delen av benmaterialet påträffades i fyll

ningen, främst ovanför kvinnans överkropp. Där 

fanns alla arter som påträffats i graven representera
de. Svagare benkoncentrationer fanns i mörkfärg- 

ningarna över händerna och benen.
Det artrika dj urbensmaterialet omfattade:

• rådjur, ett svett bäckenfragment från en rådjursget 

och ett fragment av en obränd halskota;

• kronhjort, ett revbensfragment och ett fragment av 

en andrafalang;
• vildkatt, ett bränt mellanfotsfragment;

• -skogsmård, ett bränt overarmsfragment och en 

underkäke med skärmärken från avpälsning;

• havsörn, en andrafalang från klorna;

• vildsvin, totalt 14 fragment. Dessa utgjordes av tre 

tandfragment varav ett från hörntanden i underkä

ken hos en ung galt, samt ett från en första molar 
uppvisande slitage endast på cusperna och ett från 

en framtand från första tanduppsättningen hos en 
kulting yngre än 12 månader. Övriga elva benfrag

ment kom från underkäke, skulderblad, överarms- 
ben, strålben, handlovsben, skenben, vadben, mel- 

lanhands-/mellanfotsben samt från tre falanger. Ett 

falangfragment och ett skenbensfragment var 

bränt, resterande fragment var obrända. Storleken 

på fragmenten av skulderblad, överarms ben och 
handlovsben tydde på att de kom från en icke full

vuxen individ. Fragmentet från vadbenet, mellan- 
hands-Zmellanfotsben och en falang hade lösa epi- 

fyser, vilket innebär att även de kommit från en 

ung individ (yngre än 30 månader). Det är således 

fullt möjligt att de flesta benen kommit från en och 

samma vildsvinskulting. Ytterligare en individ re

presenterades av ett strålbensfragment med fast

vuxen epifys och ledförändringar. Fragmentet kom 

från ett storvuxet och troligtvis relativt gammalt 

djur.
Sju fragment kunde endast identifieras som komman

de från större däggdjur.

Datering Två kolprover från fyllningen gav samstäm
miga 14C-dateringar till intervallen 4910-4460 kal. B. 

C. respektive 4910-4510 kal. B.C., det vill säga en ti

dig del av mellersta erteböllekultur (jfr. Vang Petersen 

1993). Den arkeologiska bedömningen av flintfynden 

och karaktären på djurbensmaterialet styrker den ra

diometriska dateringen (se nedan).Ytterligare ett kol

prov gav en datering till yngre kongemosekultur (se 

tab. 7).
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Grav 5, Al7779
Gravens omfattning var 2,20x1,25 m, dess djup 

0,35 m och den låg i öst-västlig riktning. Den omgavs 
av melerad gråbrun siltig sand och syntes som en ljus

grå färgning i den omkringliggande alven. Färgningen 

visade sig endast omfatta den sydligare av de två grav- 

lagda individerna. Det fanns dock ingenting som tyd

de på att gravläggning skett vid olika tillfällen. I ytan 

kring graven, liksom i fyllningen, fanns partier med 

enstaka kolbitar.

Individ De gravlagda individerna låg i utsträckt rygg

läge, med huvudena i västlig riktning och ansiktena 

vända mot norr (fig. 17). Någon säker könsbedöm- 

ning var inte möjlig att göra p.g.a. benmaterialets dåli

ga kvalitet. Den norra individen hade dock osteolo- 

giskt sett övervägande manliga drag, medan den södra 

osteologiskt sett hade fler kvinnliga drag. Deras ålder 

uppskattades till mellan 40 och 50 år, och deras 
kroppslängd bedömdes vara mellan 1,63 och 1,68 m. 

Det kortare måttet baserades på en uppskattning 

grundad på den södra individens lårbenslängd, och 

det längre på en uppskattning av individernas kropps
längd in situ (Ahlström, denna volym). På båda indivi

derna uppmättes in situ från hjässan ned till den sista 

bevarade delen av skenbenet 1,60 m (jfr fig. 17). Uti

från in situ mätningarna föreföll längden på de två in

dividerna skilja ca 1 cm. Tänderna på båda individer

na var hårt nedslitna, på det sätt som är karaktäris

tiskt under mesolitikum (Alexandersen 1988). Den 

norra individens tänder hade det kraftigaste slitaget.

Den norra individen hade gravlagts först. Personen 

låg med högerarmen under den södra individens vän- 

sterarm, med handen nedanför den södra individens 

bäcken. Vänsterhanden var helt upplöst. Den södra 

individens vänstra hand vilade på den norra indivi

dens höft. Handflatorna låg nedåt på båda individer

na. Bäckenpartierna var så upplösta att endast en svag 
konsistensskillnad i sanden fanns kvar, och fotterna 

var helt upplösta på båda individerna.
Över skeletten, dock ej över ansiktena eller över 

den flinteggade benspetsen, låg ett tunt, sotigt, humöst

lager. Sannolikt utgör det rester av någon form av in- 

färgning, kanske av ett skinn. Mellan kranierna var 

lagret extra sotigt. Mellan den norra individens lårben 

fanns ett tjockare parti av lagret, liknande motsvaran

de hos kvinnan i grav 4, men utan rödockrafärgning.

Fynd Av tabell 5 framgår mängden fynd från graven. 

Vid midjehöjd på den norra individen låg en flinteg- 

gad benspets med spetsen riktad uppåt (fig. 17). På 

bröstet låg 32 tandpärlor, en av framtand från älg, två 

av sältänder, och 25 av tänder från vildsvin (fig. 18). 

Av de övriga fyra var endast delar av tändernas rötter 
synliga, men även dessa var troligen framtänder från 

vildsvin. Tänderna kom från två olika sälar och minst 

fem vildsvin.

Två av tandpärlorna från vildsvin bestod av ge

nomborrade emaljplattor från betar i en galtunderkä

ke, och en var gjord av hörntanden från en suggas 

överkäke. De övriga vildsvinstandpärlorna utgjordes 

av framtänder från underkäkar.
Alla tandpärlor utom en hade rötterna riktade 

uppåt, vilket visar att de sannolikt legat kvar i unge
fär samma läge som vid gravläggningen. Sältänder- 

na, emaljplattorna från betar och fyra framtänder 

från vildsvin var genomborrade. På flera av tänderna 

var rotspetsen, där genomborrningen vanligen är 

placerad, inte bevarad. Två framtänder från vildsvin 

hade dock hel rotspets och saknade genomborrning, 

vilken indikerar en alternativ upphängning av vissa 

tandpärlor. Inga tydliga samband mellan tandpärlor
nas grupperingar och dess anatomiska placering i 

käken kunde identifieras. Tre grupper med framtän
der från vildsvin tycktes dock ligga i anatomiskt ord

nade par.
Utsmyckningen med tandpärlor var påtagligt 

asymmetrisk. På bröstets högra del fanns endast tand

pärlor av framtand från svin, medan tandpärlorna av 

emaljplattor från vildsvinsbetar, hörntanden från sug

ga, sältänderna och älgtanden låg tillsammans med 
resterande framtänder från svin på vänsterdelen av 

den gravlagdes bröst.
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Figur 17. Grav 5. Teckning: Björn Nilsson. Crave 5. Drawing: Björn Nilsson.
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Figur 18. Tandpärlor från grav 5. Skala 1:1. Teckning: Björn Nilsson. Tooth beads from grave 5. Scale 1:1. Drawing: Björn Nilsson.
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Figur 19. Grav 6. Teckning Björn Nilsson. Grave 6. Drawing Björn Nilsson.
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och nacken var skadade, med stor sannolikhet vid be- 

skjutning (fig. 19). Pilspetsens placering och typ av 

skada talar för att den kan ha orsakat barnets död.

Inga pilspetsar har påträffats i de andra gravfyllninga

rna, och att en skadad pilspets skulle fungera som 55

gravgåva förefaller osannolikt, inte minst eftersom pi

len träffat något med sådan kraft att den förstörts och 

blivit obrukbar.

På högersidan av den södra individens höft låg ett 

14 cm långt spån, vars exakta läge tyvärr inte kunde 

dokumenteras, eftersom södra gravsidan kollapsade 
och igenslammades vid en kraftig översvämning. Intill 

den vänstra axeln låg ett mindre spån. Slitspårsanalys 

har utförts på spånen. Det mindre spånet hade an

vänts som kniv, på det större syntes inget slitage. Vid 
den södra individens nedre vänstra revben låg ned

brutna rester av ett mezozooiskt fossil, inom ett ca 

7x7 cm stort område.
I fyllningen påträffades en plattformskärna och 

merparten av den övriga flintan. Två avslag från 

fyllningen var möjliga att sammanfoga vid refitting. 

Endast 13% av flintan var bränd, att jämföra med 

övriga gravar. Den lilla mängd ben som framkom 

var kraftigt fragmenterad och påträffades först vid 

vattensållning. De enda fiskben som fanns i graven 

påträffades i ett makroprov taget i den norra indivi
dens bukregion. Fiskbenen var mikroskopiska och 

obrända, och utgjorde sannolikt rester av maginne- 

hållet.

Datering Kol från fyllningen gav en 14C-datering till 

intervallet 6180-5970 kal. B.C. (se tab. 7). Denna da

tering placerar graven i Villingebaekfasen av konge- 

mosekulturen (Sørensen 1996). Dateringen styrks av 

den flinteggade benspetsen och karaktären på det öv

riga flintmaterialet.

Grav 6, A25827
Gravens omfattning var 1,20x0,8 m, dess djup 0,05 

m, och den låg i riktning ONO-VSV. Den omgavs av 

melerad gråbrun sand med inslag av lera. Ingen färg- 
ning var urskiljbar och därför upptäcktes den först i 

skelettnivå. Fyllningen var i det närmaste fyndtom.

Individ Den gravlagda individen låg i hockerställning, 
med huvudet i ostlig riktning (fig. 19). Åldern var svår 

att fastställa, p.g.a. benmaterialets kraftigt nedbrutna 

tillstånd. Individen torde dock vara ett barn, omkring 

10 år gammalt (Ahlström, denna volym).
Fragment av lårben och underben fanns bevarade, 

tillsammans med enstaka fragment av revben och 

bäcken. Av kraniet återstod endast en konsistensskill

nad i sanden.

Fynd Av tabell 6 framgår mängden fynd från graven. 
Den ytterst lilla mängd slagen flinta som omgav ske

lettet dominerades av splitter och var således sanno

likt oavsiktligt deponerad. Vid den gravlagda indivi

dens höft påträffades en fragmentarisk tvärpil. Den 

var liten, aningen skev och högerställd. Både eggen

Datering Pilspetsens morfologi daterar graven till erte- 

bölleperioden (jfr Karsten & Knarrström, denna vo

lym).

Gravliknande anläggningar
På Tågerup öst påträffades ett tiotal gravliknande an

läggningar helt utan benmaterial. Eftersom benmate

rialets bevaringstillstånd i området varit beroende av 

ytterst lokala, ytliga grundvattenflöden, kan det inte 

uteslutas att dessa anläggningar utgjorde resterna av 

skelettgravar. En annan möjlighet är att de var mesoli- 
tiska kenotafer, skengravar som aldrig innehållit ske

lettdelar, utan haft en symbolisk funktion (jfr Earsson 

1988, s. 153 f).

Om skelettmaterialet i grav 2 inte varit bevarat 

hade denna anläggning varit omöjlig att tolka som en 

grav. Graven innehöll mycket små mängder oorga
niskt material och inga artefakter. Även grav 5 inne

höll endast små mängder flinta, och artefaktmaterialet 

bestod av två spån och en plattformskärna. Detta vi

sar hur svårt det är att utifrån fyndmaterialet skilja 

gravar som saknar benmaterial från andra anlägg

ningar. Det belyser också problemet med att fastslå 

Tågerupsgravfältets utsträckning. För att finna beva

rat skelettmaterial är man här helt beroende av gravar 
som fått en gynnsam placering i förhållande till grund

vattenfickorna, och övriga gravliknande anläggningar 
kan endast möjligen antas vara delar av gravfältet.

Med dessa förbehåll kan de gravliknande anlägg

ningarna från den kompletterande förundersökningen 

(Karsten & Knarrström 1998) och slutundersökning

en ändå presenteras. De har utifrån storlek, fyllning
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och läge bedömts som möjliga gravar. (För respektive 

anläggnings läge se fig. 1).

A16126 totalundersöktes vid slutundersökningen. 

Anläggningen var 1,85x0,75 m stor och 0,24 m djup. 
Flintmaterialet utgjordes av 1 mikrospån, 1 retusche

rat avslag, 164 g obränd flinta, (206 st) och 3 g bränd 
flinta (6 st). Fyllningen bestod av mörkgrå sand med 

kolinslag.

A3508+A3489 dokumenterades vid den komplet

terande förundersökningen. Anläggningarna var 0,8 
m breda och 0,45 m djupa. A3508 sträckte sig utanför 

exploateringsområdet, och kan möjligen ha utgjort 

ena änden av en ränna, med A3489 som en grop i rän

nan. Flintmaterialet utgjordes av 1 förarbete till en 

handtagskärna, 1 retuscherat avslag, 45 g obränd flin

ta, 278 g bränd flinta. Fyllningen bestod av ljusgrå 

flammig sand med mörkt sotfärgade gropar.

Al 1001 totalundersöktes vid slutundersökningen. 

Anläggningen var 2,30xlm stor och 0,21 m djup. 

Flintmaterialet utgjordes av 4 spån, 1 polygonal kär

na, 2 uppfriskningsavslag, 215 g obränd flinta (220 st) 

och 117 g bränd flinta (136 st). Fyllningen bestod av 

svartbrun, lätt humös siltig sand. Nedgravningen var 

trågformad.

A2828 noterades vid den kompletterande förun

dersökningen, men kom aldrig att undersökas på 

grund av det minskade exploateringsområdet vid slut

undersökningen (se Larsson, denna volym). Anlägg

ningen var 1,45x0,8 m stor. Fyllningen bestod av nå

got humös, flammig mörkt grå/gråbrun sand.

A2753 noterades vid den kompletterande förun

dersökningen, men kom heller aldrig att undersökas 

på grund av det minskade exploateringsområdet vid 
slutundersökningen. Anläggningen var 1,44x0,74 m 

stor. Fyllningen bestod av ljust grå sand.

A2172 dokumenterades vid den kompletterande 

förundersökningen. Anläggningen var 1,6x0,63 m 

stor och 0,30 m djup. Fyllningen bestod av ljus- till 

mörkgrå sand. Anläggningen var störd.

A2034 totalundersöktes vid den kompletterande 

förundersökningen. Anläggningen var 1,7x0,78 m

stor och 0,25 m djup. Flintmaterialet utgjordes av 1 

bränd tvärpil, 984 g obränd flinta och 259 g bränd 
flinta. Flintan var koncentrerad till mitten av anlägg

ningen. Fyllningen bestod av ljusare brungrå sand 

med svaga inslag av sot/ mörkgrå sand med utfällning- 
ar. I anläggningens nordvästra bottenprofil påträffa

des en mörkgrå färgning med ett djup av 0,3 m. Ned

gravningen var trågformad med en mindre grå botten- 

färgning i den södra halvan.
A2063 dokumenterades vid den kompletterande 

förundersökningen. Anläggningen var 1,59x0,67 m 

stor och 0,35 djup. Flintmaterialet bestod av 79 g 

obränd flinta och 77 g bränd flinta. Fyllningen bestod 

av något humös mörkgrå, flammig sand. Anläggning

en var störd.
Samtliga anläggningar låg på en nivå av 6-7 m.ö.h. 

A2034, A2124, A2172, A2081, A2063 och A2753 

låg grupperade öster om grav 6. Förekomsten av en 

bränd tvärpil i A2034 tillsammans med tvärpilen i 

grav 6 gör det möjligt att spekulera i ett gravområde 

med ertebölledatering på den ostliga delen av Tågerup 

öst.
Vid de fem övriga gravarna låg A16126 och 

A3508+A3489. I det sistnämnda komplexet påträffa

des ett förarbete till en handtagskärna, vilket anknyter 

till grav 1, och åtminstone med stor sannolikhet date
rar anläggningen till kongemosekultur. Det är troligt 

att dessa gravliknande anläggningar kan kopplas till 

en fortsatt, nordlig utsträckning av gravfältet.

Gravfynden - en diskussion

Dateringen på grav 1 och grav 5 skiljer i runda tal 250 

år, och dateringen på grav 5 och grav 4 skiljer om

kring 1400 år. Detta visar att gravplatsen utnyttjats 

vid enstaka tillfällen under en längre tidsperiod. Den

na typ av anmärkningsvärd kontinuitet, där en be
gravningsplats använts under hundratals år, förefaller 

föga unik under mesolitikum. Samma bild av en konti

nuerlig användning under flera hundra år ger gravfäl

ten på Skateholm II och Bøgebakken (Taffinder 1998, 

s. 165).
De fynd som gjorts i de äldsta Tågerupsgravarna 

är unika genom sin datering. Det finns egentligen 

inget samtida jämförelsematerial i Sydskandinavien, 

möjligen med undantag för Ulebergsgraven (Niklas- 

son 1933; Wigforss 1968). De gravar som överhu

vudtaget kunnat dateras är annars mer än 500 år 
yngre. Ändå framstår det sydskandinaviska gravma

terialet från mesolitikum som den närmaste utgångs

punkten för en mer övergripande analys av fyndma

terialet från samtliga Tågerupsgravar. I följande ka-
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pitel är utblickarna således begränsade till detta regi

onala perspektiv.

Gravarnas utformning
Grav 1 är den hittills äldsta sydskandinaviska grav 

som innehållit rödockra. Rödockran i graven förekom 
mycket sparsamt, vilket skiljer sig från hur rödockra 

vanligen använts i gravar senare under mesolitikum, 

och utgör kanske ett exempel på en delvis mer åter

hållsam användning under tidig kongemosekultur.

Den stora mängden rödockra i barngraven, där 

hela fyllningen var rödfärgad, stod också i tydlig kon

trast mot den oansenliga mängden i vuxengraven, 

grav 4. Rödockra har under hela mesolitikum varit 
mycket vanligt i barngravar, och 27 av de sammanlagt 

31 påträffade barnskeletten i Sydskandinavien var be

gravda med rödockra.

Gravlagda barn har vanligtvis fått både gravgå

vor och rödockra. Det finns ett par undantag på 

Bøgebakken och i Skateholm. Att endast ett fåtal be

gravda barn utan vare sig rödockra eller gravgåvor 

påträffats kan dock förklaras med att barnskelett be
varas sämre, och att de små resterna (ofta bara tan

demalj) är svårare att hitta. Därför blir det markörer 

som rödockra eller gravgåvor som visar barngravar

nas existens.
De gravlagda i grav 2 och 4 kan ha varit svepta, att 

döma av hur hopträngt axelpartierna legat. Alterna

tivt har gravarna varit relativt trånga. I synnerhet i 
grav 4, där färgningen var möjlig att följa, förefaller 

en svepning dock mycket sannolik. Här fanns ett 

mörkt lager över benen, som skulle kunna vara en rest 

av en infärgad skinnsvepning. Förekomsten av svep

ningar har tidigare diskuterats, bland annat i Skate- 
holmsmaterialet (Larsson 1988, s. 112).

Stolphålet i grav 1 visar att denna under någon 

period varit markerad. Stolpen har troligen rests i 

samband med gravläggningen, att döma av hand- 

tagskärnan som låg i stolphålet, medan avfallsbiten 
från samma kärna hamnat i gravfyllningen. Grav

markeringar har sannolikt inte varit ovanliga, med

tanke på hur sällan mesolitiska gravar påträffats 

som skurit genom äldre gravar (jfr Larsson 1988, s. 

116).
Även grav 4 kan ha varit markerad. Om ett antal 

år gått mellan gravläggningen av kvinnan och barnet 
har en markering av grav 4 krävts för att barngraven 

skulle kunna placeras exakt i centrum av grav 4. Möj

ligheten finns också att barngraven är helt samtidig 

med kvinnograven och därmed har utgjort en symbo

lisk markör för grav 4. Den unika placeringen skulle 

kunna tala för detta. Barnen från mesolitikum förefal

ler annars vara gravlagda antingen tillsammans med 

vuxna eller i egna, fristående gravar (Albrethsen & 

Brinch Petersen 1977; Brinch Petersen m.fl. 1979; 

Larsson 1980, 1983, 1984; Brinch Petersen 1990; 

Kannegaard Nielsen 1991; Brinch Petersen m.fl. 

1993; Lass Jensen & Møller Hansen 1999). Att barnet 

både fått tandpärlor och knivar med sig talar dock för 
att barnet haft ett egenvärde som manifesterats i grav
gåvorna. Även om barngraven kan ses som en grav

markör för grav 4 bör den alltså också ses som en egen 

gravläggning.

Gåvor, symboler eller avfall?
Kärnor är sällan rapporterade som gravfynd, och i 

sydskandinaviskt mesolitiskt material förekommer de 

inte tidigare. På Tågerupsgravfältet hittades i grav 1 

en handtagskärna i stolphålet samt en polygonal kär

na vid den gravlagdas vänsterhand. I grav 4 hittades 
en polygonal kärna i fyllningen och i grav 5 en platt- 

formskärna i fyllningen. I grav 1 framstod båda kär

norna som klart medvetet deponerade. Den ena kär

nan låg vid vänsterhanden och den andra låg i stolp

hålet, tillsammans med delar av en svinkäke samt en 

knacksten. I grav 5 var mängden flinta i fyllningen 

påtagligt liten och fragmenteringsgraden relativt hög, 

och kärnan avvek ensam från mönstret. Därför fram

stod även den som avsiktligt deponerad. När kärnor 
medvetet placerats i dessa två gravar, förefaller det 

rimligt att även kärnan i grav 4 kan ha varit avsiktligt 

utplacerad.
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Det finns troligen fler sydskandinaviska gravar 

med deponerade kärnor, men fynd av denna karaktär 

har inte alltid tillmätts tillräckligt värde för publice

ring. Vanligtvis har de tolkats som delar av en fyllning 

bestående av kulturlagerrester. Detta innebär att bil

den av mesolitiska gravfynd sannolikt överlag fått ett 
överdrivet stort inslag av tandpärlor, yxor, knivar och 

andra ”praktfynd”. Om hänsyn tagits till eventuella 

gravfyllningsdepositioner skulle bilden troligen kraf

tigt nyanserats.

Ett annat exempel på ett fynd som förefaller obe

tydligt, men som av sin placering framstår som väsent

ligt finns på Bøgebakken. I grav 10 har en äldre man 

gravlagts med en mindre sten i vänster hand (Albreth- 

sen & Petersen 1977, s. 13, Strassburg 1999, s. 57). På 

samma sätt framstår den polygonala kärnan i grav 1 

på Tågerup som avsiktligt placerad. Att det i båda 
gravarna är den vänstra handen som knutits till fyn

den kan naturligtvis vara en slump, men en vänster
höger symbolik är inte utesluten, även om den inte 

behöver tolkas så hårdraget som Strassburg gör det 

(1999). I grav 4 fanns också mörkare partier i grav

fyllningen över händerna. Dessa innehöll mer kol än 

den övriga gravfyllningen, och relativt mycket fisk

ben. Paralleller finns i vissa av Skateholmsgravarna, 

där dessa färgningar tolkats som rester av organiska 
behållare med fisksoppa (Larsson 1988, s. 145). I grav 

4 fanns dessutom en koncentration av slagen flinta 
över högerhanden.

Att de gravlagda individerna i mesolitiska gravar 
fått med sig gravgåvor i eller vid händerna hör annars 

inte till vanligheterna. I vissa fall är det möjligen tänk

bart att de har hållit i någon form av skaft i organiskt 
material, som exempelvis grav XI på Skateholm II an

tyder (Per Karsten, muntlig uppgift).

Ytterligare exempel på detaljer som vanligtvis inte 

skulle ha uppmärksammats som avsiktligt utplacera

de finns i en barngrav från Nivågård på Själland. I 
barnkraniets ögonhåla påträffades en liten bit flinta 

med krusta. Den ovala formen på biten, med en slät 

sida där en oval flintfläck inramas av vit krusta, för

tankarna till ett öga. I munhålan låg ett stycke granit, 

stort som en barntunga och i det anatomiskt riktiga 

läget (Lass Jensen & Møller Hansen 1999). Genom 

sitt läge kan dessa fynd förutsättas vara medvetet de

ponerade. Om de däremot påträffats i gravfyllningen 

hade de svårligen identifierats som avsiktligt ditpla- 

cerade. Det visar att även det material som faller ut

anför ramarna för antropogena föremål kan vara 

medvetet deponerat, men detta är naturligtvis ytterst 

svåridentifierat. Tydligt är dock att fyllningsfynden 

inte slentrianmässigt kan behandlas som kulturlager

rester.
Ett möjligt exempel på detta är två stenar från 

fyllningen i grav 4, karaktäriserade som ”sminkste

nar”. De hade en röd, smetig yta och färgade av sig. 

De bestod sannolikt av järnoxidhaltigt material och 

kan således ha förekommit naturligt. Om ytbehand

lingen var av antropogen natur är ännu inte avgjort. 

Likartade föremål fanns dock inte i någon av de andra 

gravarna, eller i de schakt som öppnades i närheten. 

En koppling till övriga rödockrainslag, och därmed en 

medveten deposition, är således inte otänkbar.

Knackstenar tillhör sannolikt samma kategori av 

”vardagsfynd”. Ett så stort objekt har knappast ham

nat av en slump i stolphålet i grav 1. Det finns bara ett 

ytterligare rapporterat gravfynd av knacksten i Syd- 
skandinavien, på Bøgebakken, grav 8. Där ligger den 

intill kraniet på en ung kvinna (Albrethsen & Petersen 

1977, s. 11).
I stolphålet i grav 1 påträffades också rester av en 

bränd svinkäke från en kulting samt brända fiskben. 
Utöver dessa rester fanns också en enstaka svinbete 

från överkäken på ett äldre djur. Fiskbenen var hårt 

brända, och eftersom stora objekt som handtagskär- 

nan och knackstenen var placerade i stolphålets cen

trum och framstod som avsiktligt ditplacerade, före

faller det inte omöjligt att även benen deponerats med

vetet. En parallell till detta fynd är mårdkäken i grav 

4, som deponerats på samma nivå som ”handtaget”, 

och också i nivå med mörkfärgningarna ovanför den 

gravlagdas händer.
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Även avfall och avslag kan vara avsiktligt depone

rade, vilket vanligtvis uppmärksammas när avslagen 

placerats i skelettnivå. Flera exempel på avslag som 

gravgåvor finns i Skateholm, och i Nederst förekom

mer det som gravgåvor i grav 2 och grav 6 (Larsson 

1981, 1982, 1983, 1984; Kannegaard Nielsen 1989, 
1991). I Skateholm finns även fynd som visar på akti

viteter i samband med gravarnas igenfyllande. I en 

grav påträffades mikrospån, mikrospånkärnor och 

avfall från tillverkningen av mikrospånen (Larsson 

1988, s. 115). I fotänden av grav 1 påTågerup påträf
fades en bit avfall från den handtagskärna som låg i 

stolphålet. Kanske har just denna bit deponerats av

siktligt vid igenfyllandet, innan man grävt stolphålet 

och placerat knackstenen, resterna av svinkäken och 

handtagskärnan där. Alternativt kan avfallsbiten ha 

hamnat i fyllningen när man fyllt graven med resterna 
från någon form av aktivitet i samband med gravlägg

ningen där handtagskärnan använts.

Den vardagliga karaktären på dessa gåvor - stenar, 

avfall och enkla kärnor - indikerar att de har en sym
bolisk eller rituell innebörd, och att ”praktfynden" 

inte ensamma kan användas för att resonera kring den 
gravlagda individens sociala status.

Fyndtomma gravar
Förutom att enklare föremål som stenar och avfall kan 

utgöra medvetna depositioner går det inte heller att 

bortse från att vi på grund av bevaringsförhållandena 

vanligtvis inte kan diskutera gravgåvor i andra orga

niska material än ben och horn. Exempelvis fanns det 

i grav 1, utanför den gravlagda kvinnans vänsterben, 

ett extrautrymme med inslag av röda färgningar. Den 

stora mängden naturligt förekommande järnoxid i 

marken gjorde det svårt att fastslå om färgen var na
turligt förekommande eller kom från rödockra. San

nolikt har utrymmet dock tillkommit för att fyllas 

med någon form av gravgåva i organiskt material (jfr 

Larsson 1988, s. 103). Likaså fanns det ett rödockra- 
färgat extrautrymme i barngraven, intill den plats där 

kraniet förmodats ha legat, som kan ha rymt en grav

gåva.
De gravar som i dag är fyndtomma framstår som 

de ”fattigaste". Denna typ av utrymmen talar dock för 

att vi under andra bevaringsförhållanden kanske del

vis skulle uppfatta de gravlagdas inbördes sociala sta

tus som mindre differentierad.

I grav 2 och grav 6 kan avsaknaden av fynd till viss 

del bero på att fyllningen ovanför skelettnivån inte 

undersökts eftersom ingen gravfärgning syntes, vilket 

innebar att gravarna upptäcktes först då skeletten 
framkom. Gravfyllningarna i dessa gravar skilde sig

på detta sätt från de övriga gravarna genom att inte 

avvika från den omkringliggande alven. Avsaknaden 
av färgskillnad kan bero på att gravarna igenfyllts di

rekt, utan att rester av aktiviteter vid gravläggningen 
följt med i fyllningen. Kanske har dessa gravar då inte 

heller innehållit några fynd i den övriga fyllningen, 

något som skulle tala för andra typer av ritualer vid 

begravning och igenfyllande av dessa gravar än vid de 

andra. Det kan dock aldrig uteslutas att gravgåvorna 

bestått av material som inte bevarats, inte minst i gra

var med så dåliga bevaringsförhållanden.

Grav 6 är det enda kända mesolitiska exemplet på 

att ett barn blivit skjutet. Kanske kan avsaknaden av 

gravgåvor i grav 6 även förklaras med den utanförsta- 

tus som det gravlagda barnet möjligen kan ha haft. 

Från grav 13 på Skateholm I, finns ett exempel på hur 
en man skjutits till döds, och gravlagts med pilspetsen 

inborrad i bäckenbenet. Mannen var också styckad 
före gravläggningen, vilket är en avvikande behand

ling i mesolitiska sammanhang (Larsson 1988, s. 

116). Det framstår knappast som osannolikt att han 

ur någon aspekt var fiende till dem som dödade ho

nom. Ett annat exempel på samma typ av dödsorsak 
finns i grav 19 på Bøgebakken, där en man begravts 

med en benspets inkilad mellan halskotorna (Albreth- 

sen & Brinch Petersen 1977, s. 14). Flera tolknings

möjligheter finns dock av orsaken till dessa dödsfall. 

Kanske har denna typ av ihjälskjutning någon form av 

rituell bakgrund, liksom styckningen i Skateholmsgra- 
ven. Mer sannolikt är väl dock att individerna skjutits 

ihjäl av rivaliserande grupper, och begravts av sin egen 

grupp.

"Handtaget" och den flinteggade benspetsen
Vid huvudänden i grav 4 påträffades i gravfyllningen 

ett kronhjortshorn, avfasat i ena änden och urholkat 

i andra. Stycket var lätt böjt, ca 9 cm långt och 4-6 

cm i diameter (fig. 13). Urholkningen var ca 2,5 cm 

djup och 2-3 cm i diameter. Föremålets funktion är 

inte självklar. Det skulle kunna utgöra ett kraftigt 

handtag för en borr eller en mejsel. Det skulle också
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kunna vara ett förarbete till ett yxmellanstycke, även 

om det endast skulle passa en relativt liten yxa. Do
kumentation av liknande föremål är svår att finna. 

Vilken funktion föremålet än haft har ett så stort ob

jekt sannolikt deponerats medvetet. Vare sig det har 

varit ett handtag för en borr eller ett påbörjat yxmel
lanstycke, är detta inte artefaktkategorier som van

ligtvis förknippats med mesolitiska kvinnor. Borrar 
finns inte rapporterade som gravfynd, och yxor har 

hittills inte förekommit som gravgåvor till säkert 
könsbestämda kvinnor. Däremot kan en parallell till 

grav 1 möjligen anas. Kärnan som låg vid kvinnans 
vänstra hand, liksom hornföremålet låg i gravens 

vänstra del, kan möjligen vara ett förarbete till en 

borr. Den krusta som lämnats kvar skulle ligga bra i 

handen, och om den tillspetsade delen färdigarbeta- 

des skulle kärnan bli en utmärkt borr. Om ett förar

bete till en borr placerats i grav 1, skulle detta möjli

gen kunna förstärka tolkningen av hornföremålet i 

grav 4 som ett borrhandtag, även om borrar inte tidi

gare förekommit i mesolitiska gravar i Sydskandina- 

vien.
Ett annat ovanligt gravfynd är den flinteggade 

benspetsen. Det finns sammanlagt fyra, möjligen fem 

fynd av flinteggade benspetsar i gravkontext. Av 

dessa gravläggningar har endast två innehållit så väl- 
bevarade skelett att de gravlagda kunnat könsbedö- 

mas - kvinnan i Bäckaskogsgraven och kvinnan i 
grav 5, Nederst (Hansen 1941; Kannegaard Nielsen 

1991). I grav 4 på Bøgebakken var den gravlagda in

dividen, vars kön inte kunnat fastställas, också be

gravd med en flinteggad benspets (Albrethsen & Pe
tersen 1977). Därutöver förekommer fragment av 

flinteggade benspetsar i en eller två gravar. I Stora 
Bjärs hittades ett 2 cm långt fragment med udden på 

insidan av den gravlagde mannens bäcken (Arwids- 

son 1979, s. 18). I en djurgång i anslutning till grav 

IV på Skateholm II framkom under en inledande 

provgrävning ett fragment av en flinteggad benspets 

som saknade udd och bas (Larsson 1988, s. 121f). 

Individen i denna grav var en man, men det förefaller

osäkert om detta fynd verkligen kan rubriceras som 

en gravgåva.
Flinteggade benspetsar kan utifrån dessa mycket få 

exempel inte sägas vara tydligt knutna till könstillhö
righet. Utifrån de två gravarna med könsbestämda in

divider kan det dock konstateras att flinteggade ben

spetsar definitivt kan vara en kvinnlig gravgåva. Att 

genom två exempel utesluta att de förekommer i 
mansgravar är dock inte möjligt. Benspetsen kan allt

så knappast användas för att kommentera den osteo

logiska könsbedömningen.
Det förefaller som om flinteggade benspetsar, lik

som spån och tandpärlor, kan ha ingått i den kläde

dräkt och den utrustning som burits på kroppen. I 
mesolitiska gravar är de föremål som vanligen före

kommer liggande direkt på kroppen tandpärlor, ben

spetsar och spån. Andra typer av föremål som exem
pelvis yxor och pilspetsar påträffas vanligtvis i fyll

ningen, eller intill kroppen, men inte liggande direkt 

på kroppen vilket talar för att de utgör separata grav

gåvor. Tandpärlorna ligger dock ofta på ett sådant sätt 

att det får förutsättas att de burits i dräkten. Det ter sig 

då inte orimligt att spånknivarna på samma sätt ligger 

kvar i det läge där de suttit i dräkten. Att bära kniven 

vid midjan/höften är en praktisk lösning. Benspetsens 

placering kan tala för att även denna hittats i det läge 
som den burits i dräkten. Placeringen av benspetsen 

både i denna grav och i graven på Bøgebakken påmin
ner också om placeringen av de spån som ofta före

kommer i midjehöjd, och som troligen också burits i 

dräkten.
Vad som i detta sammanhang ter sig märkligt är 

att spånen och de flinteggade benspetsarna ofta på

träffas med spetsen vänd i riktning mot bröstet. Prak

tiskt sett måste ett spetsigt föremål passa bättre häng

ande i bältet, än vänt uppåt mot bukregionen. Vad 

som också gör tolkningen tveksam är att benspetsen 

förefaller mera lämpad för att utgöra en projektil än 
en kniv, eftersom den är försedd med mothak, och då 

finns det inte någon praktisk förklaring till varför 

den skulle ha burits på kroppen. Här är det möjligt
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att spekulera kring ett inslag av statustänkande eller 

rit, kanske knutet till gravläggningen och de ”felvän

da” spetsarna. En flinteggad benspets av den typ som 

påträffats i grav 5 är ett hantverksmässigt praktföre

mål, och exempel på flinteggade benspetsar med or- 

nering, en utsmyckning som har en annan funktion 
än den rent praktiska, saknas inte. Det finns också 

talrika exempel på flinteggade benspetsar i våt- 
marksmiljö, där de kan tänkas vara avsiktligt depo

nerade (Lidén 1942; Larsson 1973; Sørensen 1996). 

Flinteggade benspetsar är sammanfattningsvis svår

tolkade artefakter, och en närmare analys av katego

rin skulle behövas.
En parallell till den flinteggade benspetsen kan 

anas i det långa spån som fanns hos den andra indivi

den i dubbelgraven. Långa spån är typiska för konge- 

mosekulturen, men endast ett mindre antal spån med 

denna väl tilltagna längd har påträffats. Detta spån 

bedömdes vid slitspårsanalysen som oanvänt, och 
framstår alltså i likhet med den flinteggade benspetsen 

som något av ett praktföremål.

Könsrelaterade gravgåvor?
Käkdelar av olika djur är inte en helt ovanlig gravgå
va. Mårdkäken i grav 4 låg intill ett svinkäkesfrag- 

ment, som dock sannolikt får betraktas som en mål- 

tidsrest. I stolphålet i grav 1 låg resterna av en svinkä

ke. I grav 19 på Bøgebakken ingick en mårdkäke i 

utsmyckningen hos en icke könsbestämd vuxen indi

vid, och en illerkäke fanns i fyllningen i grav 21, en 

barngrav (Albrethsen & Petersen 1977, s. 14; Brinch 

Petersen 1979, s. 56). På Gøngehusvej i Vedbæk in

gick en kronhjortskäke i den barngrav som på tvek
sam fyndbasis bedömdes tillhöra en flicka (Brinch Pe

tersen 1990, s. 28). På Skateholm I fanns käkdelar av 

säl respektive kronhjort och rådjur i fyllningen i grav 
3 och 14 (Larsson 1980:26, 1981:25f). På Skateholm 

II ingick två mårdkäkar i kvinnans utsmyckning i grav 

22, och en vildsvinskäke och en vargkäke fanns i fyll

ningen till grav 9 (Larsson 1983, s. 28, 1984, s. 72, 

1988, s. 115).

Sammanlagt finns det således åtminstone nio syd- 
skandinaviska exempel på käkdelar i gravar. Fem av 
dessa gravar är kvinnogravar, två är dubbelgravar och 

två är barngravar. I den ena dubbelgraven, grav 19 

Bøgebakken, var djurkäken placerad vid en icke köns
bestämd individ som dock troligen var en kvinna. I 

den andra dubbelgraven, grav 14 från Skateholm I, 

var en man och en kvinna gravlagda. Här hittades 
käkdelarna i gravfyllningen. Även i detta fall kan fyn

den alltså vara knutna till kvinnan. Exemplen talar för 

att käkdelar i första hand är en kvinnlig gravgåva, nå

got som kanske kan knytas till den större mängden 

tandpärlor i kvinnogravar (se nedan). Artrikedomen 

bland käkdelarna är omfattande och det är lockande 

att spekulera kring någon form av totemanknytning 

(jfr Larsson 1988, s. 139ff).

Då spån förekommer i skelettnivå är det däremot 

främst en manlig gravgåva. I de sydskandinaviska gra
varna har 34 individer rapporterats ha spån som grav

gåvor, och av dessa har 16 varit män. Sju stycken har 
varit barn. Därtill kommer sju vuxna individer som 

inte kunnat könsbedömas. Kvar finns tre könsbestäm- 
da kvinnor, en i grav 5 i Nederst, Jylland, två i åttaper- 

sonersgraven i Strøby Egede, Själland. Även om några 

av könsbedömningarna skulle vara felaktiga kvarstår 

faktum att spånen är vanligare i mansgravarna, trots 

att de inte är ett renodlat manligt attribut.

Spånen i kvinnogravarna är förhållandevis små, 

även om små spån undantagsvis också förekommer i 

mansgravar (Arwidsson 1979, s. 20f; Larsson 1982, s. 

30; Kannegaard Nielsen & Brinch Petersen 1993, s. 

81). Placeringen av spånen i gravarna med icke köns- 

bestämda individer och kvinnor skiljer sig inte på nå

got utmärkande sätt från placeringen i mansgravarna 

- den individuella variationen är stor, även om en pla

cering i höftregionen är vanligast.

Spån är den vanligast förekommande gåvan i ske

lettnivå i mesolitiska gravar. Som fyllningsfynd har de 

dock sällan rapporterats, sannolikt beroende på att 

fyllningsfynden tolkats som kulturlagerrester. Spånen 

i grav 1 låg dock alla på samma nivå, ca 0,15 m ovan-
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för skelettnivån (fig. 6). Därför förefaller det sannolikt 

att de är medvetet deponerade (jfr Larsson 1984, s. 

63f, 1988, s. 114f).

De spån som påträffats i fyllningen till grav 1 är 
små och två av dem har använts som knivar. Även de 

sammanlagt nio spånen i grav 4 är små, och var place

rade med viss symmetri kring kroppens konturer. Ett 

av dem hade använts som kniv, på de övriga syntes 

inga slitspår. Placeringen av spånen i grav 4 kan tala 

för en medveten deposition, vilket förstärker sanno

likheten för detsamma i grav 1. Storleken på spånen 

sammanfaller också väl med storleken på spånen i de 

tre föregående kvinnogravarna, där spånen haft en 

mer ”traditionell” placering i skelettnivå.
Grav 5 avviker klart från mönstret i detta fall, ef

tersom den södra individen osteologiskt sett är kvinn

lig. Spånet som tillhör denna individ är betydligt stör

re än vad som tidigare påträffats i kvinnogravar, vilket 

kan tala för att storleken på spånen inte heller måste 

vara bundet till kön, alternativt att individen är en 

man med osteologiskt sett kvinnliga drag.

Knivar av spån och avslag utgjorde också gravgå
vor i barngraven, tillsammans med tandpärlorna. Av 

det trettiotal gravlagda barn som är kända har 10 haft 

tandpärlor (Larsson 1982, 1983; Brinch Petersen 

1990; Kannegaard Nielsen 1991; Brinch Petersen 

m.fl. 1993). Tandpärlorna har oftast legat vid huvudet 

eller på bröstet. Kombinationen knivar och tandpär

lor på bröstet är känd från två andra barngravar - en 

dubbelgrav på Gøngehusvej, Själland och grav 6 i Ne

derst, Jylland (Kannegaard Nielsen 1991; Brinch Pe

tersen m.fl. 1993). Barnet i Nederst hade utöver tand

pärlorna på bröstet en uppsättning tandpärlor mellan 

lårbenen, och barnet på Gøngehusvej hade ytterligare 

benelement som utsmyckning. Båda gravarna innehöll 

rikligt med rödockra, vilket är karaktäristiskt för me- 
solitiska barngravar. Slutligen var båda barnen försed

da med flintknivar. Barnet från Nederst var försett 

med en 17 cm lång spånkniv vid höften, medan barnet 

från Gøngehusvej hade en kniv vid huvudet och en vid 

höften. Barnet från Gøngehusvej har tolkats som en

pojke, grundat på tändernas storlek. Förekomsten av 

spån, och deras övervägande manliga anknytning, 
kan ytterligare förstärka denna tolkning. Eftersom 

spån är mera vanligt förekommande i mansgravar 

skulle detta, tillsammans med tandpärlornas placering 

på bröstet (se nedan) och tandstorleken på barnet från 

Gøngehusvej kunna tala för att dessa gravar, tillsam

mans med barngraven på Tågerup, är pojkgravar. 

Denna typ av tolkning leder dock lätt till cirkelresone

mang. Det tycks alltid finnas undantag bland mesoli- 

tiska könsrelaterade gravgåvor, och den här sortens 

mönster är endast vägledande.

Tandpärlor kan annars generellt förekomma i både 
mans- och kvinnogravar. I Sydskandinavien finns det 

dock under mesolitikum en tendens till att begrava 

kvinnor med ett större antal tandpärlor. Två mansgra

var med ett relativt stort antal tandpärlor har emeller

tid påträffats i Skateholm. Ett trettiotal tandpärlor hit

tades i grav 16 på Skateholm I, och ett tjugotal i grav 

XV på Skateholm II (Larsson 1981, 1983). I övrigt har 
män i mesolitiska gravar begravts med relativt få 

tandpärlor. Kvinnor har däremot fått ett fyrtiotal 
tandpärlor i genomsnitt, bortsett från två extremfall 

på Bøgebakken respektive Skateholm II, där kvinnor
na fått över 200 respektive ett hundratal tandpärlor 

(Albrehtsen & Brinch Petersen 1977; Larsson 1988). 
Detta innebär att mängden tandpärlor hos individen i 

dubbelgraven i Tågerup snarare talar för att denna är 

en kvinna. Utöver detta är även älgtanden en indika
tion för det kvinnliga könet, eftersom älgtänder varit 

en del av tandpärleuppsättningen hos åtta av sam
manlagt tolv säkert könsbestämda kvinnor med tand

pärlor, men bara hos två av sammanlagt sex könsbe

stämda män med tandpärlor.
Det finns i detta sammanhang ändå ingen motsä

gelse i att den tandpärleförsedda individen uppvisar 
osteologiskt sett manliga drag, eftersom både älgtän

der och större mängder tandpärlor trots allt förekom

mit i mesolitiska mansgravar. Vad som i viss mån stär

ker den osteologiska könsbedömningen är placeringen 

av tandpärlorna. Kvinnorna har oftast tandpärlorna
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på höfterna, eller vid huvudet. Det är däremot ovanli

gare att de påträffas vid bröstet eller armarna, även 

om detta förekommer. Hos männen finns däremot 

ingen tydlig tendens till någon favoriserad placering 

av tandpärlorna, de finns lika ofta vid höfterna, huvu
det, bröstet eller armarna.

Ett helt nytt inslag i mesolitiska tandpärleuppsätt- 
ningar från Sydskandinavien är för övrigt sältänderna i 

dubbelgravens tandpärleuppsättning. Förutom kron
hjort och vildsvin är älg, uroxe, björn och människa de 

arter som hittills förekommit som tandpärlor i mesoli

tiska gravar i Sverige och Danmark (Taffinder 1998).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det 
varken arkeologiskt eller osteologiskt är möjligt att 

göra en säker könsbedömning av någon av individer
na i dubbelgraven. Arkeologiska könsbedömningar av 

mesolitiska gravar kan bara bygga på tendenser, efter

som det inte tycks ha funnits några regler utan undan
tag för vilka gravgåvor som följer respektive kön.

Gravarnas relation till boplatsen

Skillnaden på gravarnas placering i relation till bop

latsen under olika perioder blir tydlig i Tågerup - i 
likhet med förhållandena på Skateholm och Bøgebak

ken har man under erteböllekultur lagt sina döda i 

nära anslutning till boplatsen, medan de döda i Tå

gerup under kongemosekultur har placerats på av

stånd från boplatsen.

Inga kulturlager eller fynd påträffades dock i direkt 

anslutning till Tågerupsgravarna. Det närmaste kultur

lagret med kongemosedatering låg åtminstone 120 m 

bort, och yxskaftet från förundersökningen påträffades 

minst 80 meter därifrån. Det närmaste kulturlagret 

med ertebölledatering (hydda 1) låg ca 20 m från gra

varna. Om gravfyllningarna utgjorts av kulturlagerres- 

ter måste materialet alltså ha transporterats dit.

Grav 1 innehöll totalt 39% bränd flinta. Detta kan 
jämföras med kulturlagret från kongemoseperioden 

(lager 4) som innehöll 7% bränd flinta och 4% brända 

ben, eller kulturlagret från ertebölleperioden (lager 8) 

som innehöll 16% bränd flinta och 1% bränt ben. 
Husen från ertebölleperioden innehöll 7-15% bränd 

flinta, med den största mängden bränd flinta i hus 2.

Den stora mängden bränt flintmaterial i graven, 
tillsammans med hela benmaterialet där 40% var 

bränt, och fiskbensmaterialet där 70% var bränt, vi

sar att fyllningen inte bestod av opåverkade rester från 

kulturlagren eller husen. Spån och mikrospån var 

dock de vanligaste fynden, och även i graven fanns det 

största antalet artefakter inom dessa kategorier. Detta 
skulle möjligen kunna tyda på att gravfyllningen be

stått av kulturlagerrester som utsatts för eld. Dock var 

det inte artefakterna, utan till största delen den övriga 

flintan som var bränd. Att artefakterna överlag var 

obrända, med undantag för två spån och ett mikro

spån, ställer dem i tydlig kontrast mot det till 48% 

brända övriga flintmaterialet. Artefakternas obrända 

tillstånd ökar därför både sannolikheten för att de är 

medvetet deponerade och att det övriga materialet är 

avsiktligt bränt.

Fyllningen i grav 2 respektive grav 6 upptäcktes 
inte förrän i skelettnivå, eftersom den inte kunde skilj

as från den omkringliggande alven. Här förefaller gra

varna ha fyllts igen med de uppgrävda massorna, utan 

någon inblandning av annat material.

Fyllningen i grav 3 var i det närmaste fyndtom. 

Detta visar att barngraven fyllts igen med ett annat 
material än kvinnograven, och kan kanske tala för att 

gravläggningarna inte skett vid samma tillfälle.

Grav 4 hade den fyndrikaste fyllningen. Den inne

höll totalt 22% bränd flinta, att jämföra med relativt 
näraliggande värden - 15% bränd flinta i hus 2 och 

erteböllekulturlagrets 16%. I grav 4 var 12% av det 

totala benmaterialet bränt, och 3% av fiskbenen. 
Även i denna gravfyllning var spån och mikrospån det 

vanligaste fyndmaterialet, vilket anknyter till kultur

lagrens sammansättning. Den avvikande färgen på 
fyllningen i grav 4 och det relativt stora inslaget av 

träkol, tillsammans med den stora mängden bränt och 
obränt benmaterial med ovanliga inslag, tyder på att 

gravfyllningen utgjorts av kulturlagerrester med mål

tidsinslag och tillägg av någon bränningsceremoni. 

Spånens placering, liksom mårdkäken, yxan och 

”handtaget” framstår dock som medveten. De tydliga 

mörkfärgningarna ovanför händerna med inslag av 

fiskben visar att någon form av ritual även genomförts 

vid igenfyllandet av graven. Både mårdkäken och 

”handtaget” låg i samma nivå som mörkfärgningarna, 

vilket visar på en sammansatt ritual.

Fyllningen i grav 5 omfattade en liten mängd fynd 

jämfört med grav 1 och grav 4. Den innehöll totalt 

8% bränd flinta. Här kunde två avslag sammanpas-
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sas vid refitting. Fyllningsfynden bestod av 124 g av
slag och avfall samt en plattformskärna. Denna fynd

sammansättning, i kombination med det förhållan

devis låga brända inslaget och refittingresultatet ta
lar för att fyllningen består av rester från någon 

aktivitet vid gravläggningen, och inte av vanliga kul- 

turlagerrester.
Benmaterialets sammansättning kunde analyseras 

närmare i grav 1 och grav 4. Inslaget av torskfisk i 

fiskbensmaterialet var högre i dessa gravar än i kong- 

emosekulturlagret där den vanligaste fisktypen var 

sill, och det sammanföll i högre utsträckning med ma
terialet i erteböllekulturlagret (Eriksson & Magnell, 

denna volym). Detta kan jämföras med Skateholms- 

gravfälten där mört, karpfisk och abborre förefaller 

ha varit de vanligast förekommande fisksorterna i gra

varna (Jonsson 1986). Inslaget av kronhjort i grav 4 
var mindre än i kongemose- och erteböllekulturlagret, 

medan inslaget av vildsvin var större. Kanske har vissa 
arter speciellt utvalts för förtäring eller riter i begrav- 

ningssammanhang, med lokala och kronologiska va

riationer.
Benmaterialets karaktär och fragmenteringsgrad i 

grav 4 påminde till stor del om måltidsavfall. Flertalet 

vildsvinsben tycktes representera en begravningsritual 

där man ätit ett ungsvin och deponerat valda delar av 
matresterna i graven. Det avvikande inslaget var den 

mycket stora artrikedomen, med sällsynta inslag som 
havsörn och katt. Fragmenteringsgraden och den rela

tivt jämna blandningen av bränt och obränt material 

talar för att benen utgjort delar av måltidsrester som 

städats ihop och placerats i gravfyllningen. Den stora 
artrikedomen och de ovanliga inslagen pekar mot en 

eller flera måltider eller riter med extraordinära in

slag, kanske med totemanknytning (jfr Larsson 1988, 

s. 139ff).
I grav 1 var större delen av benmaterialet bränt och 

därigenom relativt hårt fragmenterat, vilket talar för 

att materialet som hamnat i fyllningen har ett mer ri
tuellt ursprung. Även flintan var till stor del bränd, 

med undantag för artefakterna.

Sammanfattningsvis verkar fyllningarna represen

tera olika typer av gravritualer. I grav 4 kan fyllning
en exempelvis ha bestått av resterna efter en rituell 

måltid, kanske tillsammans med avsiktliga depositio

ner som benmaterialet från havsörn, katt och mård, 

yxan, ”handtaget” och eventuellt spånen. I grav 1 
bestod fyllningen snarare av ett brännoffer, och i 

grav 5 fanns relativt få inslag från mänskliga aktivi

teter. Fyllningen i grav 3 var rödockrafärgad men 

fyndtom, och grav 2 och grav 6 var också fyndtom- 

ma.
Dessa olikheter tycks ännu en gång visa på hur in

dividuella gravritualerna varit. Vilka aktiviteter som 
föregått igenfyllandet av graven och i vilken utsträck

ning resterna av dessa använts till fyllningen verkar ha 

varierat kraftigt, precis som typerna och mängderna 

av gravgåvor.

Skelettdelar av människa i utkastlagret
Att mesolitiska begravningsplatser kan ha använts un

der hundratals år har tydliggjorts genom dateringar av 

gravarna på Tågerup, Skateholm II och Bøgebakken. 

Vad som också blivit tydligt genom dessa dateringar 

är att gravarna ursprungligen måste ha varit väl mar

kerade, eftersom yngre gravar som skadat äldre gra

var är mycket sällsynta. Den långvariga platskontinu
iteten och det lilla antalet gravar i förhållande till bo

platsernas storlek och användningstid talar för att 

begravningsplatserna var förbehållna ett fåtal indivi

der under en lång period, eller att möjligen att grav

platserna sammanhängt med säsongsboende. Andra 
begravningsformer än jordbegravning har dock san

nolikt förekommit, något som brända och obrända 

skelettdelar av människa i utkastlager troligen vittnar 

om.
Det är inte ovanligt med skelettdelar av männis

ka i utkastlagren på mesolitiska boplatser med be

varat organiskt material (Larsson m.fl. 1981). I Tå
gerup påträffades sammanlagt sju skelettfragment i 

kongemoseutkastlagret (lager 4), och fem i erte

böllekulturlagret (lager 8) (Ahlström, denna vo-
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lym). Fyra av skelettfragmenten från kongemoseut- 

kastlagret var brända och låg i ett område av lagret 

där mycket bränt material, både ben och flinta, an

samlats. De brända skelettdelarna från utkastlagret 
visar att även kremering troligen praktiserats i Tå- 

gerup. Benen kan utgöra rester från kremeringar, 
där en mindre del av materialet städats bort och 

kastats i havet. Denna typ av fynd kan sannolikt 
sammankopplas med de brandgravar som påträffats 

på flera mesolitiska gravplatser. Två brandgravar 
har undersökts på Skateholm I, och en på Skate- 

holm II (Larsson 1988). Därutöver har brandgravar 

påträffats vid Vedbæk Boldbaner och på Gønge
husvej (Brinch Petersen 1990; Meiklejohn m.fl. 

1998). Kremeringsgravskicket har tolkats som för

hållandevis tidigt, och spridda brända människoben 

som uppfattats som rester av kremeringar har lik

som i Tågerup påträffats på bland annat Bøgebak
ken, Stationsvej och Skateholm (Meiklejohn m.fl. 

1998).
Den traditionella tolkningen av skelettdelar i meso

litiska utkastlager har varit att de kommer från för

störda skelettgravar, och att de ben som är brända har 

blandats med boplatsmaterialet och sedan hamnat i 

någon härd, eller att de brända benen kommer från 

förstörda brandgravar. Men eftersom gravplatsen i 

Tågerup har legat ett bra stycke bort från boplatsom

rådet är detta scenario mindre sannolikt, åtminstone 
vad gäller det benmaterial som påträffats i kongemo- 

seutkastlagret (lager 4). På Skateholm I, i grav 27, 

finns exempel på att man grävt upp delar av en grav

lagd man, kanske för ceremoniell användning (Lars
son 1988, s. 117). Från Dyrholmen, Jylland, finns 

märgspaltade människoben och ben med skärmärken, 

ett troligen mesolitiskt exempel på kannibalism (Ma- 
thiassen m.fl. 1942). Resterna av människor i utkast

lagret kan alltså ha en mer sammansatt förklaring än 

att de är rester från en primär begravningsritual eller 
en förstörd grav. Att man under mesolitikum haft ett 

komplext förhållande till sina avlidna förefaller tyd
ligt.

Avslutande kommentarer

De omväxlande ytjordarterna på Tågerup öst, morän
lera samt sorterad sand och silt, har orsakat hydrolo

giska omständigheter där grundvatten sugits upp i de 

siltiga partierna. Det högre grundvattenståndet har 

uppenbarligen bidragit till skelettmaterialets bevaran
de. Dessa geologiska förhållanden förekommer dock 

bara i begränsade delar av Tågerup, och det ytliga 
grundvattnet uppträder mycket lokalt, och på kraftigt 

skiftande nivåer. Detta kan förklara varför det sakna
des benmaterial i flera gravliknande anläggningar, och 

varför benmaterialet i gravarna var så ojämnt bevarat. 

Det innebär dock att en dränering av området skulle 

få förödande konsekvenser för eventuella kvarvaran

de gravar.
Fortfarande är antalet gravar vid boplatsen alltför 

få, i förhållande till den befolkningsmängd som kul

turlagrens massiva fyndmängder antyder. Att mäng

den gravar är för liten i förhållande till boplatsernas 

omfattning är ett generellt problem under mesoliti

kum, något som kanske kan knytas till diskussionen 

om förstörda gravar och skelettmaterial i utkastlag
ren. Sannolikt fortsätter dock gravområdet på Tå

gerup norrut, utanför exploateringsytan. Det framstår 

som troligt att gravarna har placerats där det varit lätt 

att bearbeta marken, och där vegetationen varit öp

pen. Kanske har den bitvis järnoxidrika marken med 

röda inslag också bidragit till valet av gravplats. Detta 

innebär att gravfältets nordliga utsträckning kan tän

kas följa det fuktiga och sandiga stråk där grund

vattenståndet är som högst.

Fler Tågerupsgravar skulle sannolikt ytterligare 
skärpa bilden av ett sammansatt gravskick. Ju fler 

mesolitiska gravar som upptäcks, desto tydligare 
tycks bilden bli av ett förhistoriskt samhälle med va

rierade och komplexa ritualer kring behandlingen av 

de döda. Det finns ett flertal former för hur man be

handlat de avlidna, och ett brett spektrum av föremål 

som lagts i gravarna. Könet tycks inte heller ha utgjort 

någon oöverstiglig barriär för vilka föremål de döda 

kunnat få med sig. Ingen fyndkategori framstår som 

hundraprocentigt knuten till bara ett kön. Från under

sökningen av Tågerupsgravarna kan det konstateras 

att käkdelar tycks ha en relativt stark koppling till 

kvinnogravar, medan spånens anknytning till mans- 

gravar ytterligare försvagats.
Tågerupsbegravningarna ter sig överlag lika kom

plexa som Skateholmsgravarna. Kroppsställningarna 

var visserligen desamma hos fem av de sex bevarade 

individerna, det fanns inga spår i fyllningen av att gra

varna fyllts i etapper, och inga spår av kistor eller
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dödshus (jfr Larsson 1988, s. 115). Istället tycktes i 

fyllningarna finnas spår efter olika typer av samman
satta ritualer, som inkluderat bränning, totemdjur, ar- 

tefaktnedläggelser och nedläggelser av mer symbolis

ka föremål av vardaglig karaktär. Grav 1 utgjorde 

därutöver ett exempel på att gravarna varit markera

de, i detta fall sannolikt med en större påle. Grav 1 är 

också den hittills äldsta grav i Sydskandinavien som 

påträffats med rödockra.
Vad som kunde anas i Skateholmsundersökningen, 

och som tydliggjorts genom analysen av gravarna i Tå- 
gerup är att gravfyllningen kan vara en väsentlig del av 

gravläggningen, och att vad som ytligt sett framstår 

som rester från ett kulturlager helt eller delvis kan vara 

avsiktligt deponerat. En hög dokumentationsnivå i

kombination med avsaknaden av kulturlager kring gra

varna har klargjort detta. Fynd i gravfyllningen av var

dagliga föremål som spån och avslag, eller till och med 

avfall och obearbetade stenar, har visat sig vara möjliga 

att knyta till gravläggningsritualen. Att skilja på mate
rial från skelettnivå och gravfyllning är således att un

derskatta gravläggningens komplexitet.
Vad som ytterligare tydliggjorts genom undersök

ningen i Tågerup är att begravningsplatserna under 

mesolitikum inte alltid är en del av boplatserna, utan 
att de faktiskt kan utgöra separata enheter. Avståndet 

mellan kulturlagren från kongemoseperioden och gra

varna var minst 80 meter. En mesolitisk grav är alltså 

inte alltid ”just another feature on a mesolithic habita

tion site” (Meiklejohn m.fl 1998). II

Summary

Gifts or Waste?

A Study of Six Mesolithic Graves from Tågerup with the 
Focus on the Concept of Grave Goods
This article concerns a study of the Mesolithic graves 

at Tågerup, with the focus on the finds and the form. 
Two of the six graves with 14C dates of 6460-6170 cal. 

BC and 6180-5970 cal. BC belong to the Kongemose 

period. One grave has been 14C-dated to 4910-4510 
cal. BC, thus belonging to the Ertebølle period, like 

the child’s grave that lay on top of it. Also from the 

same period is the sixth grave, which was about 100 m 

from the others and which has been dated archaeolo- 
gically. Apart from this there were a number of grave

like features, but no organic material was preserved in 

them. All the graves and grave-like features were 

found along a stretch of damp sand, and it seems like

ly that the cemetery continued north along this.

Graves 1 and 4 were women’s graves, grave 2 was 
probably a man’s grave, and grave 5 was a double gra

ve with two individuals, probably a man and a wo

man. In grave 3 a child aged about five had been bu

ried, while in grave 6 there was a child of about ten. 

Four of the buried adults were aged around 40-50. 

The woman in grave 4 was slightly younger, 40-45. 

Personal equipment was found in at least two graves.

The five-year-old had been buried with three knives, 

and in the double grave the male had been buried with 
a flint-edged bone point and a set of tooth beads, whi

le the woman had been given a blade at her hips.

The analysis of the finds leads to a discussion of 

which finds in the filling of the grave and at the level 

of the skeleton can be regarded as grave goods. The 

lack of occupation layers around the graves, together 

with the pictures showing the distribution of the finds 
in the grave filling, suggest that the majority of the 

material was deliberately deposited. As a result of the 

distribution analysis, finds in the grave filling of every

day objects such as blades and flakes, or even waste 

and unworked stones, can be associated with the buri

al ritual. The composition of the grave filling indicates 

that complex rituals attending the burials included 

cremation, totem animals, the deposition of artefacts, 

and the deposition of more symbolic objects of every

day character.
The study also shows that the Mesolithic burial 

places were not always part of the settlement sites but 

could also be separate units.
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Tabeller

Tabell 1. Fyndmaterialet från grav 1. The finds from grave 1.

Flintmaterial Antal varav
bränt

Vikt 
i gram

varav
bränt

Eldslagningsflinta 1 10
Handtagskarna 1 46
Handtagskarna, förarb. 1 24
Mikrospån 6 i 5 i
Polygonal kärna 1 41
Retuscherat avslag 1 9
Spån 5 2 26 6
Uppfriskningsavslag 1 7
Övrig flinta 656 249 1056 505
Summa flinta 669 252 1229 512

Övriga artefakter Antal varav
bränt

Vikt 
i gram

varav
bränt

Knacksten 1 255

Ben Antal varav
bränt

Vikt 
i gram

varav
bränt

Torsk 1 i 0,1 0,1
Torskfisk 9 9 0,8 0,8

Plattfisk 1 0,1
Fisk 25 13 1,0 0,5
Vildsvin 6 1 8,1 1,0
Obestämt 77 61 16,2 8,6
Summa ben 119 85 27,2 11,0

Tabell 2. Fyndmaterialet från grav 2. The finds from grave 2.

Flintmaterial Antal varav
bränt

Vikt 
i gram

varav
bränt

Summa flinta, övrig 36 3 17 3

Ben Antal varav
bränt

Vikt 
i gram

varav
bränt

Summa ben, obestämt 12 12 0,5 0,5

Tabell 3. Fyndmaterialet från grav 3. The finds from grave 3.

Flintmaterial Antal ya™ .Vikt
brant i gram brant

Skivkniv 2 36
Spånkniv 1 6
Övrig flinta 2 2
Summa flinta 6 45

varav Vikt varav
Ben Antal bränt i gram bränt
Kronhjort 16 8,4
Obestämt 16 5 1,9 1,1
Summa 32 5 10,3 1,1

Tabell 4. Fyndmaterialet från grav 4. The finds from grave 4.

Flintmaterial Antal varav Vikt varav
bränt i gram bränt

Kärnyxa, fragmenterad 1 1 58 58
Mikrospån 7 2 6 2
Polygonal kärna 1 67
Spån 9 2 35 5
Uppfriskningsavslag 1 6
Övrig flinta 428 165 480 165
Summa flinta 451 170 1027 230

Övriga artefakter Antal varav
bränt

Vikt 
i gram

varav
bränt

"Handtag", 1 126
Slipsten 1 19
Sminksten, bergart 2 116

Ben Antal varav Vikt varav
bränt i gram bränt

Sill 1 0,1
Torsk 5 0,4
Sej 2 2,1
Torskfisk 45 2 1,7 0,1
Plattfisk 2 0,1
Fisk 129 1 2,3 0,1
Havsörn 1 1,0
Skogsmård 2 1 3,1 0,1
Katt 1 1 0,1 0,1
Vildsvin 14 2 51,7 4,1
Kronhjort 3 136,0
Rådjur 2 1 3,0 2,0
Obestämt 458 213 80,2 27,4
Summa ben 665 220 281,7 33,9

Tabell 5. Fyndmaterialet från grav 5. The finds from grave 5.

Flintmaterial Antal varav Vikt varav
bränt i gram bränt

Plattformskärna 1 56
Retuscherat spån 1 21
Spån 1 11
Övrig flinta 170 21 124 15
Summa flinta 173 21 212 15

Övriga artefakter Antal varav
bränt

Vikt 
i gram

varav
bränt

Flinteggad benspets 1

Ben Antal varav Vikt varav
bränt i gram bränt

Fisk 36 0,2
Säl 2 -

Vildsvin 25
Mg 1 -

Obestämt 16 5 1,4 0,2
Summa ben 80 5 -

Tabell 6. Fyndmaterialet från grav 6. The finds from grave 6.

Flintmaterial Antal varav Vikt varav
bränt i gram bränt

Tvärpil 1 1
Övrig flinta 6 1
Summa flinta 7 2
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Tabell 7. Resultaten från l4C-analysen av kol från gravarnas fyllning. Results of the l4C analysis of charcoal from the filling in the graves.

Lab nr »C-ålder Anl nr Material Kal BC 1a Kai BC 2<j
Ua-9946 7495± 75BP Grav 1 A6258 Kol 6380-6220 6460-6170

Ua-25470 3750± 75 BP Grav 1 A6258 Kol 2280-2030 2450-1900
Ua-25217 2970± 95BP Grav 2 A40185 Kol 1310-1030 1410-920

Ua-25218 5820± 100BP Grav 4 6504 Kol 4790-4540 4910-4460
Ua-25471 5845± 80 BP Grav 4 6504 Kol 4800-4590 4910-4510

Ua-25472 6955± 80 BP Grav 4 6504 Kol 5940-5910 (0,08) 

5860-5700 (o,92)
5960-5630

Ua-9945 7245± 60BP Grav 5 A17779 Kol 6160-5990 6180-5970
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De dödas ben Osteologisk analys av människobenen från Tågerup

Såväl hjärnkraniet som ansiktsskelettet är komplett, men sammanpressade från sidan. Endast 

överkäken är upplöst i ansiktsskelettet. Trots detta är tandraderna kompletta. Kotraden är 

exceptionellt välbevarad med såväl intakta kotkroppar som kotbågar. Revbenen är bevarade men 

svårt fragmenterade. Av skuldergördeln föreligger nyckelben och fragment av skulderbladen, 

inklusive leden mot överarmsbenet. Extremiteternas ben är, trots en ringa fragmentering, väl 

bibehållna. För såväl händer som fotter gäller, att samtliga benelement föreligger, inklusive finger-

och tåben.



Torbjörn Ahlström

Introduktion
Följande text redogör för resultaten från den osteolo

giska analysen av det mänskliga skelettmaterialet från 

Tågerup, Saxtorp socken, Skåne. Här redovisas den 

metodologiska grund på vilken analysen vilar, primär

data beträffande köns- och åldersbedömningar, samt 

en metrisk grunddokumentation. Vidare kommente
ras skelettens läge, resultaten från köns- och åldersbe

dömningar, samt övriga antropologiska resultat av 

arkeologiskt intresse (se Kjällquist, denna volym). För 

en mera ingående presentation av den osteologiska 

analysen hänvisas till Ahlström (2000). I detta citera

de arbete presenteras jämförelser mot övrigt tidigme- 

solitiskt material från Skandinavien.

Material och metod
I samband med exploateringsundersökningar på Tå- 
gerupsnäset påträffades fem singelgravar och en dub- 

belgrav. Majoriteten av gravarna bärgades från gräv- 

ningsplatsen i form av preparat, där endast buksidan 

av skeletten hade frilagts. Eftersom benmaterialet är 

mycket skört - förmodligen på grund av urlakning av 

kollagenet - konserverades skeletten direkt i prepara

ten. Att endast buksidorna har varit tillgängliga för 

analys, och inte ryggsidorna, har begränsat den osteo

logiska analysens möjligheter. Kranierna var starkt 

komprimerade av jordtrycket. Inget försök till att re

konstruera kranierna har gjorts. För tänderna gäller, 

att endast över- och underkäken från den sida av kra

niet som är exponerad har kunnat studeras. Flertalet 

ändskaft, som består av en porotisk benvävnad, har 
förstörts. Vidare föreligger en betydande kompression 

av skaften till de långa rörbenen. Trots detta har det 

varit möjligt att utröna benets ursprungliga utsträck

ning och därigenom nå goda uppskattningar av den 

ursprungliga längden. Förutom människobenen som 
påträffades i kultur- och utkastlager, är samtliga ske

lettrester sköra och saknar sammanhållning. Detta 

faktum manifesteras i en betydande fragmentering av 

materialet.
Tre prover för 14C-analys togs: ett fragment av ett 

skenben från grav 1, en del av vänster klippben från 

grav 4 samt vänster visdomstand i underkäken från 

grav 5b. Inget av dessa prov visade sig innehålla dater- 

bara mängder kollagen.
Könsbedömningarna av skeletten baserades på de 

morfologiska kriterier som summerats av Ferembach, 

Schwidetsky & Stoukal (1980) och Buikstra & Ubela- 

ker (1994). Störst vikt fästes vid bäckengördelns utse
ende. Även sekundära könskaraktärer på kraniet togs 

i beaktande. De skalor som producerats av Ferem

bach, Schwidetsky & Stoukal (1980) och Buikstra & 
Ubelaker (1994) användes. För att vara konsekvent 

normaliserades karaktärerena i termer av en -2 till +2 
skala, där ett minustecken påvisar gracila och femini

na drag, ett plustecken påvisar robusta och maskulina 

drag. Ett kryss markerar att karaktären inte har kun

nat studeras alls.
Åldersbedömningen kom att huvudsakligen base

ras på den öronformade ledens (facies auricularis) ut

seende. Lovejoy m. fl. (1985) har karakteriserat en ål- 
dersrelaterad metamorfos för denna led som beskriver 

hur benvävnaden förändras med stigande ålder. Inget 

blygdben befanns vara intakt, varför de åldersrelate- 

rade förändringar som har konstaterats för detta ben 

ej har kunnat nyttjas här. Förslutningen av skallsöm

marna och nednötningen av tänderna kom också till 

användning, detta som ett komplement till den öron

formade leden. Kraniets sutursammanväxning anses 

inte kunna bidra med trovärdiga uppskattningar av 

kronologisk ålder. En identisk kritik kan riktas mot 

nednötningen av tänder, eftersom denna kan variera 

med användandet av bettet, t.ex. i samband med 
skinnberedning. Den ektokraniala förslutningen av
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skallsömmar studerades i enlighet med den metod som 

presenterats av Meindl & Lovejoy (1985). Nednöt- 
ningen - attritionen - av kindtänder registrerades via 
kronhöjden1. Såväl nednötning av tänder som förslut- 

ningen av skallsuturer kom att användas för att bygga 

upp en relativ kronologi mellan individerna. För ske

lettet i grav 4 gick det även att använda den åldersrela- 

terade variation som har kunnat konstateras för rev

benens ändar mot bröstbenet (Iscan m.fl. 1985, Iscan 

& Loth 1986). Kroppslängden beräknades i enlighet 

med de regressionsformler som presenterats av Sjø

vold (1990).

Gravarna
Grav 1 (A6258)
Skelettet ligger i utsträckt ryggläge med armarna längs 

med bålen. Den högra underarmens ben är pronerade, 
dvs. korsande ben med handflatan mot botten av gra

ven. Den vänstra underamens ben är supinerade, dvs. 

parallella ben med handryggen mot botten av graven. 

De nedre extremiteterna är placerade i rakt utsträckt 

riktning från bålen. Inget kvarstår av fotterna. Skelet

tet ligger horisontellt från kraniet till knäleden, dock 

ligger underbenen resta i en vinkel av 10°-15° i förhål
lande till knäleden. Denna böjning är inte möjlig i li

vet, varför den förmodligen kan härledas till sättning

ar i sedimenten. En alternativ förklaring är att indivi

den redan var till delar skeletterad när den utsattes för 

kompression från gravfyllningen. Skelettet är relativt 

intakt men företräder en betydande fragmentering. 

Majoriteten av hjärnkraniet är bevarat, men i frag
mentariskt skick. Ansiktsskelettet är dock till stora 

delar helt fragmenterat. Underkäken föreligger i ett 
fragmenterat skick. Med undantag av några molarer, 

så har samtliga tänder utsatts för ett betydande slitage. 

Majoriteten av de postkraniala benen saknar sam

manhållning och är svårt fragmenterade. *

' Mätning av avståndet mellan cementoemalj-linjens buckala 
medelpunkt och ocklusalytan.

Skelettet har könsbedömts som kvinna. Till grund 
för detta ligger huvudsakligen morfologiska karaktä

rer i bäckenbenet, men även gracila karaktärer på kra
niet och underkäken (tab. 1). För åldersbedömningen 

har den öronformade leden på bäckenbenet varit väg

ledande. Såväl höger som vänster exemplar föreligger 

och uppvisar en betydande fragmentering. Likväl kan 

det fastställas att ytorna motsvarar en ålder av 45-49 

år. För skallsömmarnas sammanväxning gäller, att de 

är till stora delar påbörjade men inte helt avslutade. 

Kroppslängden har beräknats till 148,6 cm.

I tandbenet under den vänstra andra molaren i un

derkäken påvisas en inflammation (apikal periodon- 

tit). Ingen karieskavitet har kunnat konstateras i de 
exponerade tänderna, ej heller tandsten. På hjässbe

nen påvisas mindre perforationer som kan antyda 
blodbrist (porotisk hyperostos).

Grav 2 (A40185)
Grav 2 utgörs av ett starkt fragmenterat och dåligt 
bevarat skelett i utsträckt ryggläge. Armarna är ut

sträckta längs med bålen och höften. Notabelt är att 

de övre extremiteterna nivåmässigt ligger betydligt 

över ryggraden. Samtidigt indikerar nyckelbenens po

sition att skuldergördeln roterats uppåt. Förmodligen 

kan detta förklaras via en alltför trång nedgravning av 

graven, alternativt att kroppen varit svept. Under- 

armsbenens ställning är desamma som för individen i 

grav 1. De högra underarmsbenen är pronerade, dvs. 

korsande ben med handflatan vilande mot botten av 

graven. Underarmsbenen till den vänstra armen är su

pinerade, dvs. parallella ben med handryggen vilande 

mot gravens botten. Båda underbenen är utsträckta 

horisontalt. Inget kvarstår av fotterna.

Kraniet är synnerligen fragmenterat där såväl 

hjärnkranium som ansiktsskelett saknas helt. Under

käken är dock intakt. Underkäkens tänder föreligger 

in situ, medan överkäkens tänder ligger löst, men ana

tomiskt korrekt vid den förmultnade överkäken. Av 

skuldergördeln återfinns endast diafyserna tillhörande 

nyckelbenen, och enstaka fragment av skulderbladen.
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Av revbenen kvarstår endast fragment av de mest dor- 

sala delarna. De delar som vetter mot bröstbenet är 

helt upplösta. Förutom en rest av korsbenet har samt

liga kotkroppar lösts upp. För samtliga långa rörben 
gäller, att endast fragmenterade diafyser kvarstår. En

dast den högra handens ben kan till delar identifieras, 

den vänstra är helt upplöst. Delar av höger respektive 

vänster bäckenben föreligger, men endast det vänstra 

har bevarat delar av den ursprungliga morfologin. Av 

lårbenen återstår endast diafyserna. Underbenen före
ligger endast genom svårt fragmenterade delar av dia

fyserna

Skelettet har könsbedömts som en trolig man. Här 

har den bevarade underkäkens form varit vägledande. 

Underkäken uppvisar en robust hakspets samt kraftigt 

markerade och utsvängda grenkanter (jfr Ahlström 

2000). Den stora inskärningen som hör till sittbenet är 
bred och har en dubbel sammansatt båge, vilket indi

kerat kvinnligt kön. Samtidigt påvisas inte den fåra 
som vanligtvis uppträder under den öronformade le

den hos kvinnor. Få karaktärer ligger till grund för 

könsbedömningen av detta skelett.

På samma sätt som för könsbedömningen, lyser 

karaktärer som kan bidra med en åldersbedömning 

med sin frånvaro. Bäckenbenets öronformade led kan 

inte nyttjas. Endast två lokaler på lambdasömmen kan 

studeras med hänseende till sutursammanväxningen, 
båda två är helt öppna. Kronhöjderna för vänstersidi- 

ga kindtänder har dock kunnat mätas (tab. 3). Få mått 
har kunnat registreras för denna individ (tab. 2). Base

rat på en uppskattning av lårbenets längd har kropps- 
längden beräknats till 159,7 cm. Inga paleopatologis- 

ka fynd har noterats. Tänderna saknar tandsten och 

är inte drabbade av karies.

Grav 3 (A20699)
I fyllningen till grav 4 påträffades tänder, starkt upp

löst benvävnad från en underkäke, två flintknivar 

samt rödockra vilket anvisade existensen av en grav. 

Den osteologiska analysen av detta material baseras 

på de funna tänderna, en blandning av mjölk- och per

manenta tänder. Endast tandkronorna har bevarats, 

inget kvarstår av rötterna. De identifierade tänderna 

presenteras i tabell 3.

Följande kan anföras om individens ålder baserat 

på det tandutvecklingsschema som Gustafson & Koch 

(1974) har publicerat. Samtliga mjölktänder uppvisar 

spår av nednötning vilket avslöjar att de varit i an

vändning under en tid. De första permanenta kindtän
derna i över respektive underkäken uppvisar inga spår 

av nednötning, vilket anvisar att dessa ännu ej har 

växlats fram. Framväxlingen av den första permanen

ta kindtanden i överkäken påbörjas vid fem års ålder 
och avslutas i regel vid åtta års ålder, med medelvärdet 

kring 6,5 års ålder. Avsaknaden av slitage på kindtän

derna visar att individen är yngre än sex år. Hur myck

et yngre än sex år blir svårt att avgöra eftersom rotut

vecklingen inte kan studeras. Eftersom de temporära 
tänderna uppvisar slitage har dessa varit i ocklusion 

under en tid. Hur som helst, individen kan föras till 

aldersintervallet Infans I (1-7 år), och förmodligen till 

intervallets senare del.

Grav 4 (A6504)
Graven innehöll ett mycket väl bevarat men frag- 

menterat skelett som låg i utsträckt ryggläge. Armarna 
har placerats längs med bålen och höften. På samma 

sätt som i grav 2 har nyckelbenen roterats uppåt, vil
ket antyder en alltför trång nedgravning, alternativt 

att kroppen varit svept. Såväl höger som vänster un

derarm är supinerade med handryggen vilande mot 

botten av graven. Höger hand är sluten, vänster hand 

är utsträckt. De nedre extremiteterna är utsträckta.
Såväl hjärnkraniet som ansiktsskelettet är kom

plett, men sammanpressade från sidan. Endast över

käken är upplöst i ansiktsskelettet. Trots detta är 

tandraderna kompletta. Kotraden är exceptionellt väl- 

bevarad med såväl intakta kotkroppar som kotbågar. 

Revbenen är bevarade men svårt fragmenterade. Av 

skuldergördeln föreligger nyckelben och fragment av 
skulderbladen, inklusive leden mot överarmsbenet. 

Extremiteternas ben är, trots en ringa fragmentering, 
väl bibehållna. För såväl händer som fötter gäller, att 

samtliga benelement föreligger, inklusive finger- och 

tåben.

Skelettet har könsbedömts som kvinnligt. Den sto

ra inskärningen som hör till sittbenet är bred och U- 

formad, med en dubbel sammansatt båge. Under den 

öronformade leden på bäckenbenet påvisas en fåra. 

Dessa karaktärer indikerar kvinnligt kön. Kraniet 

uppvisar gracila former. Nackregionen saknar en mar

kerad benkam och knöl, vårtutskottet är relativt litet. 

Omvikningskanten till ögonhålorna är relativt skarp.
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Dock kan noteras att glabellaregionen ovanför näsro

ten är vulstig, ett förhållande som också kännetecknar 

Bäckaskogsskelettet (Ahlström 2000). Underkäken 
kännetecknas av en gracil hakspets och raka grenkan

ter. Blygdbenen har studerats med hänseende till de 

förändringar som går under beteckningen osteomala

cia gravidarum. I samband med havandeskap sker en 

uppmjukning av benet i syfte att underlätta expansio

nen av bäckenbenen under förlossningen. Gejvall 

(1970) har konstaterat sådana förändringar hos 
Bäckaskogskvinnan, bl.a. i form av urgröpningar vid 

blygdbenen. Sådana förändringar har dock inte kun

nat påvisas hos individen i grav 4.

Såväl den högra som den vänstra öronformade le

den är bevarad, men i ett fragmenterat tillstånd. För

ändringarna som kan påvisas i dessa leder motsvarar 
fas 5 i Lovejoy m. fl.’s (1985) schema, dvs. en ålder av 

40-45 år. Studiet av sutursammanväxningen begrän
sas av det faktum att fraktureringen av kraniet löper 

längs med suturerna. Endast fem lokaler kunde stude

ras på ett tillfredsställande sätt: midlambdoid, lamb

da, obelion, anterior sagittal och bregma. Dessa redo

visas i tabell 5. Kronhöjderna ges i tabell 4. Eftersom 
skelettet är så väl bevarat har en relativt stor mängd 

postkraniala mått kunnat registreras (tab. 2). Kropps- 

längden har beräknats till 152,9 cm.

Grav 5 (Al7779)
Dubbelgrav med två svårt fragmenterade och illa be

varade skelett. Båda individerna har placerats i ut

sträckt ryggläge. Höger underarm tillhörande den 

norra individen ligger under vänster bäckenben och 
lårben tillhörande den södra individen. Stratigrafiskt 

innebär detta att den norra individen nedlagts före 
den södra. Den norra individen benämns i det följande 

5a, den södra 5b.
Individ 5a är svårt åtgången av nedbrytning. En

dast diafyserna till de långa rörbenen är bevarade i ett 

fragmenterat skick. Dessa är starkt påverkade av ur- 

lakning, orginalytan föreligger ej. Kraniet är helt upp

löst med undantag av skallbasen och underkäken.

Höger hand är bevarad, med handflatan vänd mot 

botten av graven. Ingenting kvarstår av vänster hand 

samt fotterna. Bäckenbenet föreligger endast i form av 

en upplöst massa av benvävnad.
Individ 5 b är synnerligen fragmenterad, dock ej i 

samma utsträckning som 5a. Kranium och underkäke 
är förhållandevis välbevarat med originalytor. Diafy

serna till samtliga långa rörben är bevarade, dock i ett 

fragmenterat och komprimerat tillstånd. Fragment av 

mellanhandsben och fingerben markerar händernas 

position. På samma sätt som för individ 5a har ingen

ting bevarats av fotterna.

Individ 5a har bedömts som en trolig man. Till 
grund för detta ligger den robusta underkäken med en 

markerad hakspets och utsvängd grenvinkel. Bedöm- 

ningsunderlaget för individ 5b är endast något bättre. 

Individ 5b har bedömts som en trolig kvinna. Den sto

ra inskärningen som hör till sittbenet är bred. Med 

undantag av en vulstig glabella region är samtliga se

kundära könskaraktärer som har kunnat studeras gra

cila.
Få karaktärer kan ligga till grund för en åldersbe- 

dömning av skeletten 5a och 5b. Från 5a föreligger 

endast uppmätningar av kindtändernas kronhöjd. För 

5b föreligger uppmätningar av kindtändernas kron
höjd samt sutursammanväxningen för fem lokaler. 

Sammanväxningen är avancerad. En uppskattning av 
individen 5b’s kroppslängd har gett resultatet 163,5 

cm.

Grav 6 (A25827)
Subadult individ placerad i hockerläge. Endast spår av 

benvävnad föreligger. En uppskattning av diafysläng- 

den av lårbenet har gett resultatet 280 mm. Enligt Ste

wart (1968) motsvarar detta en kronologisk ålder på 

ca 9-10 år. Individen tillhör aldersintervallet infans II.

Slutsatser
Beträffande könsbedömningen av de vuxna individer

na från gravarna föreligger goda förutsättningar för 
en sådan i endast två fall, individerna 1 och 4. Karak

tärer i bäckenbenen indikerar kvinnligt kön, detta i 
kombination med gracila underkäkar och gracila se

kundära könskaraktärer i kraniet. Från denna uniso

na bild avviker den vulstiga glabellaregionen som är 

framträdande för båda individerna. En vulstig glabel- 
laregion kännetecknar även det betydligt bättre beva

rade kvinnoskelettet från Bäckaskog (Gejvall 1970; 

Ahlström 2000). Detta innebär att denna karaktär 

inte kan anses representera ett maskulint drag i meso- 

litiska skelettmaterial. Faktum är att Bäckaskogskvin-



nan för många av de sekundära könskaraktärerena 

som hör till kraniet, kan anses robustare än individer

na 1 och 4 från Tågerup. Mot bakgrund av de karak

tärer som föreligger har dessa båda individer bedömts 

som kvinnor. Skeletten från gravarna 2 och 5 är dock 

mera problematiska p.g.a den ringa bevarandegraden. 

Detta är speciellt fallet med grav 2. Förutom sittbenets 

stora inskärning som är bred, indikerar den robusta 

underkäken manligt kön. Robust underkäke med 

kraftig hakspets och utsvängda muskelinfästningar 

vid underkäksvinkeln förekommer bl.a. hos mansske

lettet från Koelbjerg, men inte hos kvinnoskelettet 

från Bäckaskog (Ahlström 2000). Med utgångspunkt 

från dessa relativt väl bevarade mesolitiska skelett be

döms individen i grav 2 som en trolig man. På identis

ka grunder görs samma bedömning att individen 5a 

representerar en trolig man. Både individerna 2 och 5a 

har robusta underkäkar. Basen för en könsbedömning 
är något bredare vad gäller individen 5b jämfört med 

individerna 2 och 5a. Kraniets och underkäkens se

kundära könskaraktärer är gracilare hos denna indi
vid än hos Bäckaskogskvinnan. Även det fragmentera- 

de bäckenbenet antyder kvinnligt kön. Här blir be

dömningen trolig kvinna. Epitetet trolig avspeglar 

materialets fragmentariska karaktär, endast i två fall 

står vi inför bedömningar som torde kunna anses sä

kerställda, individ 1 och 4. Notera att ingen könsbe

dömning har utförts för de subadulta individerna.

Endast två skelett kan anses erbjuda ett säkert un
derlag för en åldersbedömning (1 och 4). Här har de
lar av den öronformade leden bevarats. Dessa leder är 

inte helt och hållet intakta, men lämnar ändock viktig 
information. För båda individerna gäller att den öron

formade ledytan är plan och förtätad och saknar en 

sandig struktur. Detta utesluter en åldersbedömning 

under 35 år eftersom ledytan hos unga vuxna känne
tecknas av en böljande och sandig struktur. Likaså 
kan äldre åldersintervall uteslutas då ledytan hos 

dessa uppvisar en betydande porositet. Via jämförel

ser mot Bäckaskogskvinnan, där den öronformade le
den är bättre bevarad, kan det anföras att individ 4

motsvarar Bäckaskogskvinnan och fas 5 (40-44 år), 

individ 1 uppvisar dock en något mera avancerad me

tamorfos (fas 6, 45-49 år). Slutsatsen blir att kvinnor

na i grav 1 och 4 kan föras till aldersintervallet matur 

(40-59 år), och då dess tidiga fas. Tar vi utgångspunkt 

i sammanväxningen av skallsömmarna kan även indi

vid 5b tas i beaktande (tab. 5). Graden av samman- 

växning är identisk för individ 4 och Bäckaskogskvin
nan, något mera framskriden för individ 4. Samman

växningen har dock framskridit längst för individ 5b. 
Fortfarande har inte individerna 2 och 5a kunnat tas 

in i diskussionen. Egentligen har inte någon direkt 
klargörande ålderskaraktär kunnat registreras för 

dessa skelett. Det enda vi har att ta hänsyn till är ned- 

nötningen av tänderna. För att kunna använda oss av 

denna karaktär för en seriation av individerna i gra

varna så måste vi acceptera tanken på att tandslitaget 
är homogent i befolkningen. Förmodligen är inte detta 
rimligt. En sammanfattning av den buckala kronhöj- 
den för den andra kindtanden i över respektive under

käken presenteras i tabell 5. Från den absoluta största 

summerade kronhöjden (yngst) till den minsta (äldst) 

ser seriationen ut som följer: 4, 2, 5b, 5a och 1. Av 

detta kan vi sluta oss till att individerna 2, 5a och 5b 

knappast kan anses vara yngre än individ 4 och inte 

äldre än individ 1. Den enda motsägelsen mellan stu

diet av tandslitage och sutursammanväxning är för

hållandet mellan individerna 5b och 1. Sutursamman- 

växningen är något längre gången hos individen 5b 
jämfört med 1, samtidigt som tandslitaget är längre 

gånget hos individ 1 jämfört med 5b. Hursomhelst 

anvisar resultaten från dessa undersökningar att indi

viderna 2, 5a och 5b tillhör samma åldersintervall 

som individerna 1 och 4, dvs. matur (40-59 år).

Människoben från utkastlagret

Det är regel snarare än undantag att människoben på
visas i kulturlager från mesolitiska boplatser, detta i 

fyndkontexter som inte omedelbart för tanken till re

gelrätta gravar (Larsson, Meiklejohn & Newell
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1981). De lösa människoben som identifierats i mate

rialet från Tågerup presenteras i tabell 6. Fynden kom

mer från två lager.
Lager 4 representerar aktiviteter från äldsta och 

mellersta kongemosekultur. Två benfragment av män

niska har kunnat dateras radiometriskt. Dessa har gett 

dateringarna 7480±80 BP (ett hjässben) respektive 

7415±80 BP (ett högersidigt lårben). Statistiskt kan 

inte dessa dateringar skiljas åt2. Det är inte orimligt att 
hjässbenet och lårbenet representerar resterna efter en 

och samma individ. Hjässbenet med kvarsittande de

lar av pannbenet är tjockt. Såväl kron- som pilsöm

men kan studeras med hänseende till sutursamman- 

växningen. Endokranialt är förslutningen fullständig. 

Ektokranialt är förslutningen långt framskriden (tab. 

5). Av lårbenet kvarstår endast skaftet. Tillplattningen 
av lårbenskaftet alldeles under den lilla vändknölen 

(trochanter minor) är betydande3.
Från samma lager föreligger även brända ben av 

människa: ett fragment av nackben, ett fragment av 

ett vänstersidigt pannben med delar av ögonhålan, ett 

fragment av ett skenben alldeles vid näringshålet, och 

slutligen, en rot av en svårt nednött premolar. De 

brända benfragmenten är vitaktiga och kalcinerade. 

Detta antyder en förbränning över 800°C (Herrmann 

1988). Kremationen av en kropp med mjukdelar pro

ducerar ett karakteristiskt - elliptiskt - fragmente
ringsmonster av de långa rörbenen. Materialet från 

Tågerup är alltför magert för att kunna påvisa denna 

positiva identifikation av en kremation. Det kan inte 
uteslutas att förbränningen av benvävnaden har skett 

först efter dekompositionen av mjukdelarna, varför 

det inte rör sig om en kremation i strikt mening.

Lager 8 kan arkeologiskt dateras till den äldre 
halvan av erteböllekultur. Från detta lager föreligger 

indikationer på minst två o brända individer. En 
mjölktand - första mjölkpremolaren från underkäken 

- anvisar en subadult individ. Ett nyckelben, ett frag-

2 (Ap = 7447±57 BP, x2 = 0,3302, fg. = 1, P = 0,5837).
3 platymeri = 64,40 [M9: 35,51, M10: 22,87])

ment av en underkäke, ett okben, ett tinningsben och 

den första permanenta kindtanden från överkäken på

visar en vuxen individ. Denna permanenta kindtand 

uppvisar en sådan grad av nednötning, att den inte 

kan anses höra till samma individ som mjölktanden. 

Det mänskliga benmaterialet från kulturlagret repre

senterar minst tre individer. Mjölktanden kan natur

ligtvis ha växlas bort naturligt, och behöver inte nöd

vändigtvis indikera en fjärde individ.

Diskussion
Någon direkt radiometrisk datering av benvävnaden 

från skeletten i gravarna har inte varit möjlig. Benma

terialet är svårt fragmenterat och benproteinet har la

kats ut i en sådan utsträckning, att inget kvarstår för 

datering. Avsaknaden av direkta naturvetenskapliga 

dateringar av skeletten i gravarna från Tågerup gör 
det mycket svårt att avgränsa en relevant databas för 

jämförelser. Indirekt har gravarna daterats via fynd av 
kol i gravfyllningarna. Följande dateringar föreligger: 

7495±75 BP (grav 1), 7245±60 BP (grav 5), samt 

5820±100 BP respektive 5845±80 BP (grav 4). Denna 
form av underlag för datering av gravarna är dock 

behäftad med svåra felkällor. Klara arkeologiska date

ringar föreligger i fyra fall. I dubbelgraven (grav 5) 
påvisades en flinteggad benspets och i grav 1 framkom 

flintmaterial som entydigt kan knytas till äldre konge

mosekultur. I grav 6 påträffades en tvärpil som på ty- 

pologiska grunder daterar graven till ertebølletid. Om 
man utgår från att dateringarna av kolet i gravfyll

ningarna trots allt kan användas för fastställa kon
struktionen av graven, så föreligger två gravar från 

kongemosetid (grav 1 och 5) samt tre från ertebölletid 
(grav 3, 4 och 6). Grav 2 förblir tills vidare odaterad. 

Mot bakgrund av de osäkerheter som råder kring da

teringarna av gravarna har de vid de fortsatta jämfö

relserna uppfattas som mesolitiska, sensu lato. Samti

digt måste det hållas i åtanke att det starkt fragmente- 

rade och upplösta materialet från Tågerup begränsar 

möjligheterna till antropologiska jämförelser. Nedan
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diskuteras paleodiet och kroppslängd. För en mera ut

förlig redogörelse kring dessa jämförelser hänvisas till 

Ahlström (2000). Här redovisas endast resultaten.

Kroppslängd är en variabel som ofta studeras i an
tropologiska sammanhang, trots att dess biologiska 

bakgrund inte är helt utredd. Till delar bestäms vår 
kroppslängd av generna, vilka utgör blåkopian för vår 

potentiella kroppslängd. Men i vilken utsträckning 

denna skall realiseras står i förhållande till den omgi

vande miljön. Bristande näringstillförsel resulterar i en 

hämmad tillväxt och en kortare kroppslängd. Formi- 

cola & Giannecchini (1999) har studerat kroppslängd 

som en genetisk markör i ett överregionalt perspektiv 

och menar att det föreligger ett mönster i det konti

nentaleuropeiska materialet från mesolitisk tid. Man 

menar sig kunna skilja mellan västliga och östliga 

grupper. Till grund för det västliga mönstret ligger 

skelettmaterialen från Skateholm, Bøgebakken, Té- 
viec/Hoédic, Muge, El Collado, och Uzzo/Molara. Till 

grund för det östliga mönstret ligger skelettmaterialen 
från Vlasac, Vasilyevka, och Olenij Ostrov. Det östliga 

mönstret kännetecknas av en större kroppslängd, där 

skillnaden kan vara så hög som 10 cm mellan respek

tive kön. Skillnaden i kroppslängd mellan öst och väst 

synes även ha paritet i tändernas storlek (Ahlström 

1999). De västliga populationerna har större tänder 

än de östliga. Förmodligen representerar dessa geo
grafiska skillnader en regionalisering, dvs. utbildandet 

av separata genpooler. Hur förhåller sig materialet 

från Tågerup till denna regionalisering? De fåtaliga 

uppskattningar av kroppslängd som föreligger från

Tågerup faller väl in i den variation som kännetecknar 

Skateholm. Med andra ord hör Tågerup till det västli

ga mönstret. Tyvärr är tänderna från Tågerup alltför 
slitna för att kunna mätas sorgfälligt. Dock synes de 

vara relativt stora, i paritet med Skateholm.
Det föreligger två stabila isotoper av kol, 12C och 

13C. Rekonstruktionen av förhistorisk diet utifrån sta
bila kolisotoper baseras på den relativa diskrimine

ringen och utarmningen av den tyngre isotopen i nä- 

ringsvävar. Diskrimineringen är inte homogen, utan 

beror på vilket sätt kol introduceras via fotosyntesen. 

Enkelt uttryck berikas terrestriska miljöer med den 

lättare isotopen (12C). I marina miljöer sker en relativ 

anrikning av den tyngre isotopen (13C). Genom att 
mäta den relativa mängden av den tyngre isotopen i 

ett benprov kan det avgöras om proteinet kommer 
från en terrestrisk miljö eller en marin. Den standard 

som används vid uppmätningarna är i sig mycket beri

kad av den tyngre isotopen, arkeologiska prover från 

marina miljöer är inte fullt så berikade. Detta innebär 

i praktiken att uppmätningar från arkeologiska fynd

sammanhang blir negativa, ju mer negativa värdena 

är, desto större är det relativa innehållet av den lättare 

isotopen i benprovet. Gränsen mellan ett marint och 

ett terrestriskt näringsuttag ligger under -17%0. Från 

Tågerup föreligger två uppmätningar av det relativa 

innehållet av den tyngre isotopen. Båda värdena kom

mer från den obrända individen i utkastlagret och ly

der 513C=-20,5 respektive 513C=-21,1, definitivt inom 

ramen för den variation vi kan förvänta oss om nä- 

ringsuttaget baserats på terrestriska resurser. II
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Summary

The Bones of the Dead

Osteological Analysis of Human Bones from Tågerup
In 1998, six Mesolithic graves - one double grave and 

five single graves - were excavated at the Tågerup site, 

Scania, southern Sweden. Based on associated arte

facts and radiocarbon datings of charcoal in the fil

lings of the graves, it was concluded that at least two 
of the graves - with three adult individuals - belong to 

the early Kongemose culture, c. 7400 BP. Three graves 
belong to the Ertebølle culture, c. 6000 BP. The sixth 

grave, grave 2, has not been dated. In the following, 

the skeletal remains from Tågerup will be considered 

as Mesolithic in a broad sense. Disarticulated human 

skeletal remains were found in the waste deposits as 

well. These finds are dated to both the Kongemose 
and Ertebølle occupational phases (Karsten and 

Knarrstrom 1999).
The adult sample of five individuals from Tågerup 

is probably represented by two males and three fema

les. Apart from two subadult individuals - one be
longing to the age category infans I, the other to infans 

II - it is concluded that the five adult individuals are

mature (i.e. 40-59 years). With the exception of one 

case of periapical periodontitis and a probable case of 

porotic hyperostosis (grave 1), there is no other pala- 

eopathological condition to report. No caries can be 

substantiated on the exposed teeth. At present, the 

skeletal remains from Tågerup constitute a small sam

ple and cannot support comprehensive comparisons. 
The stature of the Tågerup sample has been compared 

with that of the Skateholm sample. It was found that 

the range expressed in the Skateholm sample embraces 

all of the earlier finds, including Tågerup. Stature has 
been used in discussions concerning regionalization, 

i.e. the establishment of geographically distinct gene 

pools. The currently available data support the view 

that Tågerup belongs to the “western” pattern, i.e. re
latively short statures. Further, notes were made con

cerning a measurement of stable carbon isotopes from 

Tågerup. Although Tågerup is situated close to the 

former shore, the stable carbon isotope measurements 

are low, indicating a terrestrial subsistence base.
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Tabeller

Tabell 1. Könsindikerande drag för de enskilda gravarna från Tågerup. Sexually dimorphic traits for the individual graves from Tågerup.

Grave 1
sin dxt

Grave 2
sin dxt

Greater sciatic notch -1 0 -1 X
Arc compose Double Double Double X
Preauricular sulcus -1 -1 +2 X
Nuchal crest -1 X
External occipital 
protuberance

-1 X

Mastoid process X -1 X X
Supraorbital margin -1 -1 X
Prominence of glabella +1 X
Mental eminence 0 +2
Mandibular angle X -1

Grave 4
sin dxt

+1-(+2)

Grave 5a
sin dxt

Grave 5b
sin dxt

Greater sciatic notch -1 -1 X X (-1) X
Arc compose Double Double X X X X
Preauricular sulcus -1 -1 X X X X
Nuchal crest X -1

External occipital 
protuberance

X -1

Mastoid process -1 X X X X -1-0
Supraorbital margin -1 X X X X -1
Prominence of glabella 1 X +1
Mental eminence -1 +2 -1-0
Mandibular angle -1 X X +2 X 0

Tabell 2. Höjden på molarernas kronor. Molar crown heights.

Grave Side Mi m2 m3 M1 M2 M3
1 dxt 0,0 0,1 2,27 2,60 4,32 4,32
2 sin 3,77 - 5,15
4 sin 2,38 3,22 4,84 5,83
5a dxt 0,0 1,52 2,04 1,62 4,54 3,65
5b dxt 4,42 3,39 3,95 4,56 5,06 5,04

Tabell 3. Identifierade tänder, grav 3. Identified teeth, grave 3. Tabell 6. Sammanställning av resultat. Summary of results.

Deciduous Permanent Grave Number Sex Age category
di1 dxt MD: (5.27) BL: I2 sin MD: 7.47 BL: 6.06 1 Female Mature
dcsuP dxt MD: 6.58 BL: 6.64 Iz ? MD: 6.03 BL: 6.05 2 Male? Mature
de“ sin MD: 5.92 BL: 5.79 M'dxtMD: 10.49 BL: 11.27 3 Infans I
dpm4 sin MD: 8.98 BL: 9.81 M1 sin MD: 10.60 BL: 11.19 4 Female Mature
dpm3 dxtMD: 7.58 BL: 8.45 M2sin MD: (9.96) BL: 10.23 5a Male? Mature

Mi sin MD: 11.84 BL: 10.63 5b Female? Mature
Mi dxtMD: 11.74 BL: 10.62 6 - Infans II

Tabell 4. Sutursammanväxning. Suture closure. Tabell 7. Sammanställning av kronhöjder. 
Summary of crown heights.

Site Bäcka-
skog

Tågerup Tågerup
1 4

Tågerup
5b

Grave Sum of crown heights, upper and lower 
second molar (rank)

1. midlambdoid 0 2 0-1 2 1 4.42 (5)

2. lambda 0 2 0-1 3 2 8.92 (2)
3. obelion 1 2 0 3 4 9.05 (1)
4. anterior sagittal 2 2 1 3 5a 6.06(4)

5. bregma 1 2 1 3 5b 8.45 (3)

E 4 10 2-4 14
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Tabell 5. Mätresultat av postkraniala skelettdelar från Tågerup. Table 5. Postcranial measurements for the individual graves from Tågerup.

Grave 1 Grave 2

Bone & Martin It sin dxt sin dxt

Clavicula, maximum length (M1) X X X X

Clavicula, vertical diameter of midshaft (M4) 11.08 X 16.5 X

Clavicula, sagittal diameter of midshaft (M5) 11.06 X X X

Scapula, glenoid height (M12) X X X X

Scapula, glenoid breadth (M13) X X X X

Humerus, maximum length (M1) 285 X (300) X

Humerus, bi-epicondylar width (M4) (54.0) X X X

Humerus, longitudinal diameter of the head (Ml 0) (32) X X X

Humerus, trochlear width (Mil) 40.10 X X X

Radius, maximum length (M1) X X X X

Femur, maximum length (M1) 383 400 (420) X

Femur, physiological length (M2) 379 395 X X

Femur, medio-lateral diameter of the mid-shaft (M7) 26.78 26.83 27.87 X

Femur, subtrochanteric transverse diameter (M9) 34.4 X 29.32 X

Femur, subtrochanteric anterior-posterior diameter (M10) (23.55) X X X

Femur, medio-lateral head diameter (M18) X (43) X X

Tibia, maximum length (Ml) X X X X

Grave 4 Grave 5b

Bone & Martin # sin dxt sin dxt

Clavicula, maximum length (M1) 141.10 X (153) X

Clavicula, vertical diameter of midshaft (M4) 10.34 10.79 15.40 X

Clavicula, sagittal diameter of midshaft (M5) 10.69 10.80 X X

Scapula, glenoid height (M12) 32.68 (30.0) X X

Scapula, glenoid breadth (M13) 22.14 22.07 X X

Humerus, maximum length (M1) 275 277 X (341)

Humerus, bi-epicondylar width (M4) 56.89 56.76 65.34 X

Humerus, longitudinal diameter of the head (M10) X X X X

Humerus, trochlear width (Ml 1) 38.62 42.30 X X

Radius, maximum length (Ml) 205 (210) X X

Femur, maximum length (M1) 395 394 X (434)

Femur, physiological length (M2) 389 389 X X

Femur, medio-lateral diameter of the mid-shaft (M7) 25.96 25.79 X 30.24

Femur, subtrochanteric transverse diameter (M9) 31.19 30.14 X 32.85

Femur, subtrochanteric anterior-posterior diameter (M10) 24.17 24.98 X X

Femur, medio-lateral head diameter (M18) 42.84 X X X

Tibia, maximum length (Ml) 309 305 X X

Tabell 8. Enstaka benfynd från Tågerup. Table 8. Disarticulated human skeletal remains from Tågerup.

Layer Find Nr. Bone Comment

4 11874 Fragment of femur, dxt, shaft unburnt

4 18392 Fragment of cranium, parietal and frontal bones unburnt

4 18392 Fragment of cranium unburnt

4 18257 Root of premolar tooth burnt, attrition affecting the root

4 R2211 Fragment of occipital bone burnt, sutures unfused

4 18315 Fragment of tibia, at nutrient foramen burnt

4 22344 Fragment of frontal bone, sin., with orbit burnt

8 18087 Fragment of clavicle, sin. unburnt

8 18087 Fragment of mandible, mental process unburnt

8 22244 Zygomatic bone, sin unburnt

8? 6809 Fragment of temporal bone, zygomatic process, sin. unburnt

8 18188 Fragment of superior first molar, dxt. unburnt, attrition

8 18085 Fragment of inferior first deciduous premolar, dxt. unburnt
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Husesyn En studie av fem senmesolitiska huslämningar från Tågerup

Har materialet ackumulerats under tiden som huset eller hyddan användes, eller har det dumpats 

där efter dess övergivande? Eller representerar de funna artefakterna aktiviteter, som utfördes på 

plats i rummet? Naturligtvis måste man vara medveten om de källkritiska problemen vid rumsliga 

analyser, men man får inte låta sig hindras av dem. Om man kan påvisa skillnader i fynd

sammansättningen mellan olika delar av golvytan, måste dessa rimligen kunna bero på att olika

aktiviteter företogs i rummet eller att avfall dumpats inomhus.



Cecilia Grönberg

Inledning
När grävmaskinen drog de första skoptagen på Tå- 
gerup var förväntningarna stora. Utredningen och för

undersökningarna hade visat på omfattande mesolitis- 

ka boplatslämningar med bra bevaringsförhållanden. 

Vid slutundersökningen förväntades bland annat hus- 

och hyddlämningar från erteböllekulturen. Förhopp

ningarna uppfylldes redan den första veckan när det 

första golvlagret framkom. Detta följdes av ytterligare 
två golvlager de följande veckorna. Golvlagren visade 

sig vara lämningarna efter två hus och ett större vind

skydd. Hus 1 var cirkelrunt och hade omstolpats. 

Dess första konstruktion var 50 m2 stor, men blev efter 
omstolpning något mindre med 40 m2. Då artefakter- 

na i hus l:s golvlager var att betrakta som slutna fynd, 

möjliggjordes en diskussion kring den vedertagna pil

spetskronologin för senmesolitikum. Hus 2 var troli

gen ett rektangulärt långhus, ca 85 m2 stort, med mes- 

ulakonstruktion. Vindskyddet var 15x4,5 m stort, och 

hade en öppen front mot söder. De tre lämningarna 

dateras till erteböllekulturen. Utöver dessa har ytterli

gare två möjliga hyddbottnar undersökts, vilka har 

daterats till kongemosekultur respektive erteböllekul- 
tur. Undersökningarna av huslämningarna på Tå- 

gerup har för den mesolitiska forskningen gett flera 

nya och intressanta resultat.

Artikeln redovisar resultaten av de undersökta hu

sen, vindskyddet och hyddbottnarna. I ett första av

snitt beskrivs tidigare undersökta senmesolitiska hus 

och hyddor i Skandinavien. Denna följs av en grundlig 

redogörelse för lämningarna på Tågerup, vilken inne
fattar beskrivningar av golvlager, konstruktionsdetal

jer och artefakternas rumsliga spridning. Vidare tol
kas vilka aktiviteter som har försiggått i husen och 

vindskyddet, och var i husen dessa skett.

Målsättning
Under utredningsarbetet av SU6 på Tågerup konstate

rades välbevarade mesolitiska kulturlager och anlägg

ningar (Knarrström 1996). Vid de två följande förun
dersökningarna framkom också anläggningar i form 

av härdar och stolphål under kulturlagren. De senare 

tolkades som ingående i hus- eller hyddkonstruktio- 
ner. Då kunskapen om de senmesolitiska bostäderna 

är liten var en av målsättningarna med slutundersök
ningen att finna dessa och klargöra deras konstruktio

ner. Vidare skulle studier av fyndspridning och aktivi- 
tetsspår inom och i anslutning till de förväntade bostä

derna kunna användas för att belysa den sociala 

organisationen på platsen (Andersson & Knarrström 

1997; Karsten & Knarrström 1997). Platsens veten
skapliga kvaliteter kom därefter att ytterligare kon

kretiseras i projektprogrammet inför de arkeologiska 

slutundersökningarna av Västkustbanan. I delprojek

tet Det mesolitiska rummet beskrevs sålunda platsens 

potential att för den mesolitiska forskningen studera 

klassiska problemställningar, som bosättningsorgani- 

sation, bosättningsmönster, näringsstrategi och demo

grafi (Karsten 1998).

Metod
För att nå ner till de fyndförande kulturlagren mat- 

jordsavbanades undersökningsområdet med maskin. 

Härvid påträffades rikliga mängder flintartefakter re

dan i den övre delen av matjorden, av vilka ett urval 

av redskapen tillvaratogs som lösfynd. Då fynden hit

tades i den omrörda matjorden och därför inte kunde 

knytas till någon bestämd arkeologisk kontext, fort

satte avbaningen neråt. Först vid gränsen till alven 

framkom slutligen de orörda kulturlagren. De fram-
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trädde som mörkare partier mot den ljusare alven, och 

innehöll stora mängder slagen flinta. På grund av den 

knappa tidstillgången kunde endast ett begränsat an

tal kulturlager undersökas mer ingående, medan övri

ga undersöktes extensivt via spridda provrutor. Kul

turlagren som prioriterades, var belägna på ytor med 
topografiska förutsättningar för hus- och hyddkon- 

struktioner. Av de framkomna kulturlagren ansågs 

A5371 omgående som ett intressant objekt för total

undersökning, följt av A7681 och A8205. Följaktligen 
ytrensades dessa omsorgsfullt för hand, bit för bit, 

först med spadar, s.k. norgehackor och skärslevar, 

följt av borstning med piasavakvastar och småborstar. 

Därefter mättes deras utbredningar in med totalsta
tion. Särskilda undersökningsplaner utarbetades för 

varje kulturlager, vilket innebar att koordinatnät med 
0,25 kvm stora rutor upprättades. Vidare bestämdes 

var prover för mikrodebitage- och makrofossilunder- 

sökningar skulle tas. Rutorna handgrävdes, varvid all 

jord vattensållades. För att dokumentera golvlagrens 

stratigrafier sparades kryssprofiler. Dessutom mättes 

mäktigheten i varje enskild ruta. Anläggningarna, som 

framkom under golvnivån, mättes in med totalstation, 

snittades och dokumenterades i skala 1:20. Samtliga 

anläggningar totalundersöktes.

Kol insamlades från golvlager och enskilda anlägg

ningar för att användas vid dateringen av konstruk

tionerna. På samma sätt togs prover för makrofossil- 

analys, för studier av husens närmiljö och vilka växter 

som kan ha insamlats på platsen. Härifrån hämtades 
även material för naturvetenskapliga dateringar.

Exempel på undersökta hus och 
hyddor i Sverige och Danmark
Sedan slutet av 1830-talet har en mängd arkeologiska 

undersökningar genomförts på senmesolitiska läm

ningar i Sydskandinavien. Dessa har i huvudsak be

stått av undersökningar av kökkenmöddingar och bo

platslämningar, men stora insatser har även gjorts på 

gravfält, såsom Skateholm och Vedbaek (Andersen &

Johansen 1987, s. 3Iff). I relation till hur många un

dersökningar som har genomförts finns anmärknings

värt få hus- eller hyddkonstruktioner belagda, undan

taget hyddlämningar från Magiemosekulturen. I Syd

skandinavien finns endast ett fåtal exempel (fig. 1). I 

anslutning till Skateholmsgravfältet i Skåne påträffa

des en huskonstruktion (Larsson 1985). Därutöver 

har hyddlämningar framkommit vid Saxtorp och Bre

dasten, och på boplatserna Bökeberg II och III i Skåne 

(Larsson 1975; Larsson 1986: Karsten 1986; Karsten 
& Regnell 1995). Från Västsverige finns en hydda be

lagd vid Timmerås i Bohuslän (Hernek 1998). Därtill 
har fyra huskonstruktioner konstaterats vid Vuollerim 

i Norrland (Loeffler & Westfal 1985; Loeffler 1999). 

De danska hyddlämningarna representeras av Lollik- 

huse och Nivå på Själland samt den submarina hydd- 

bottnen Møllegabet II i havet söder om Fyn (Sørensen 

1993a; 1993b; Grøn 1995a; Lass Jensen 1998). Vid 

Vængesø på Helgenæs och Vegger på Himmerland 

har slutligen en respektive två möjliga hyddbottnar 

undersökts, dock är de så summariskt beskrivna i litte
raturen att de inte kan beskrivas här (Simonsen 1952; 

Andersen 1975). Nedan följer en mer detaljerad redo
görelse för de mest diskuterade konstruktionerna.

Saxtorp I1:9
Strax söder om Tågerupsnäset påträffades år 1961 en 
hyddbotten, den s.k. Saxtorpshyddan, vilken slutun- 

dersöktes först elva år senare. Den dateras utifrån sin 

fyndsammansättning och 14C-analyser till den meller

sta delen av kongemosekulturen (Larsson 1975, s. 

19 f f).

Hyddan låg på den dåtida Saxåfjordens södra 

strandbank. Dess grundplan var nästan rektangulär, 

5x4 m, och orienterad SV-NO. Golvet var nersänkt i 

alven och hade plan botten. Två lager, 2 och 3, kunde 

knytas till anläggningen. Lager 2 var samtida med 

hyddan och tolkades som ett golvlager. Golvlagrets 

mäktighet varierade 0,1-0,4 m och bestod av träkols- 
bemängd sotig sand. Lager 3 framkom både ovan och 

under lager 2. Det innehöll varken sot eller träkol och 
tolkades därför som rester efter en förhistorisk marky

ta. Under golvlagret påträffades fyra stolphål, ett i 

väster och de övriga i öster. Dessa var 0,15-0,30 m 

stora i plan och 0,2-0,4 m djupa. De antogs ha ingått 

i en förmodad hyddkonstruktion. I den västra delen 

av hyddan framkom en koncentration av träkol och 

skörbränd sten, vilken har bedömts som resterna efter 
en härd. Något öster om denna framkom ytterligare 

en mindre ansamling (Larsson 1975, s. 5ff).

I relation till sin storlek och mäktighet innehöll golv
lagret endast få fynd. Sammanlagt tillvaratogs 157 arte-
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Figur 1. Undersökta senmesolitiska hus- och hyddlämningar i Sverige och Danmark. (Excavated Late Mesolithic remains of houses and huts in 
Sweden and Denmark). Saxtorp (1), Bredasten (2), Bökeberg II och III (3), Timmerås (4), Skateholm (5), Vuollerim (6), Lollikhuse (7), Nivå (8), 
Møllegabet II (9).
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fakter, varav merparten utgörs av avslag och avfall. De 

resterande artefakterna består av en snedpil, en spån- 
skrapa, tre mikrospån, ett uppfriskningsavslag, en 

knacksten och 17 spån. Därtill hittades 9290 g bränd 

obearbetad flinta. Fynden påträffades mot botten av 

golvlagret, i dess centrala del (Larsson 1975, s. 8ff). Ut

över denna redogörelse har ingen ytterligare analys 
gjorts för artefakternas vidare rumsliga spridning.

Bredasten
Under 1984 undersöktes, inom ramen för Ystadpro- 

jektet, en hyddbotten vid Bredasten i södra Skåne. 

Denna dateras via pilspetstypologi till tidig ertebölle- 

kultur. Kronologin är emellertid tveksam då flera 14C- 
analyser ger en datering till sen erteböllekultur (Lars

son 1986, s. 36ff). I den nordöstra delen av hyddbott- 

nen påträffades ett komplett skelett av en hundvalp i 

en anläggning. Denna jämställdes med hundbegrav

ningarna på Skateholmsgravfältet och tolkades följ

aktligen som en grav (Jonsson 1986; Larsson 1986, s. 

29; Larsson 1990, s. 158). Hundvalpen kan ha utgjort 
ett husoffer, men skulle också kunna visa på hyddans 
funktion som ett eventuellt dödshus.

Hyddan låg på stranden till en dåtida lagun. 

Grundplanen var rundoval, ca 6x6 m, och orienterad 

SV-NO. Konstruktionen omgavs av en ränna, vilken 

var 0,5 m bred och 0,1-0,4 m djup. Fyllningen utgjor

des av brunsvart torvig sand. Golvlagret, dvs. det ca 

20 m2 stora området innanför rännan, varierade i 
tjocklek mellan 0,05 och 0,30 m, och bestod av grå till 

gråsvart sand. I konstruktionens mittaxel dokumente
rades en rad med tre stolphål. Dessa var 0,3-0,5 m 
djupa och tolkades som takbärare. En härd framkom i 

den centrala delen av golvytan och ännu en nordost 

om själva hyddan (Larsson 1986, s. 41).

Sammanlagt tillvaratogs ca 200 kg slagen flinta vid 
undersökningen av boplatsen. Flintorna påträffades i 

tre koncentrationer, vilka var belägna i hyddan, vid 

härden nordost om densamma och i den östra delen av 

undersökningsområdet. Redskapsinventariet domine

rades av tvärpilar, skrapor och skivyxor. Skraporna

hittades framförallt i hyddan och allra längst i öster, 

medan merparten av de övriga redskapen påträffades 
kring den utanförliggande härden. I hyddan visade 

fördelningen av kärnor, knackstenar och flintavfall att 

flintslagningen huvudsakligen skett i närheten av här

den (Larsson 1986, s. 46).

Bökeberg II och III
Under 1920-talet identifierades flera mesolitiska in- 

landsboplatser kring sjön Yddingen i Skåne. På två av 

boplatserna, Bökeberg II och III, har möjliga hydd- 

lämningar undersökts. Dessa dateras utifrån sina 
fyndsammansättningar till erteböllekulturen (Karsten 

1986; Karsten & Regnell 1995).

Ar 1926 genomförde Bengt Engström en arkeolo
gisk undersökning på Bökeberg II. I dag kan fältdoku

mentationen anses ha varit bristfällig då bl.a. profil
planer och fyndinmätningar saknas. Fynden separera

des emellertid för varje kvadratmeter. Under 1980- 

talet gjorde Karsten en förnyad analys av fyndmateri

alet, och tolkade då ett av Engström dokumenterat 

kulturlager som en möjlig hyddbotten. Dess grund

plan var oval, ca 4,5x3,0 m, och orienterad N-S. Den 

tidigare undersökningen visade att golvet var nersänkt 

i alven, och innehöll en träkolsbemängd svart fyllning 
med stort inslag av skörbränd sten. Dess mäktighet 

var 0,2 m. Golvlagret innehöll färre flintor per kva
dratmeter än området utanför detsamma. Endast ett 

fåtal redskap påträffades inom dess begränsning. 

Dessa består av en kniv, fyra skrapor, sju tvärpilar, två 

kärnyxor och två spån. Hyddlämningen dateras uti
från sin fyndsammansättning till sen erteböllekultur 

(Karsten 1986, s. 67ff).

Den andra hyddlämningen undersöktes på Böke

berg III, och framkom vid seminariegrävningar. Den 

dateras till den mellersta delen av erteböllekulturen. 

Den eventuella hyddan utgjordes av en halvcirkelfor

mad ränna, vilken antas ha inneslutit en golvyta. Dess 

innermått mätte 4x5 m. Rännan bestod av ett flertal 
gropar med ställvis inslag av större stenar. Den kan ha 

fungerat som en dräneringsränna, men kan också ha 

innehållit vägg- och takstolpar tillhörande en kon

struktion (Karsten & Regnell 1995, s. 81). Liksom i 
fallet för hyddlämningen från Bökeberg II, innehöll 

den tänkta golvytan färre flintor än det omkringlig
gande området. Detta var framförallt märkbart i dess 

västra del (Ericsson & Lindblad 1995, s. 16).

Timmerås
Under 1997 undersöktes en mellanmesolitisk hydd

botten vid Timmerås i Bohuslän. Den dateras via 14C- 

analys till ca 8000 BP (Hernek 1998, s. 18).
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Hyddan låg på en platå invid en dåtida havsvik. 

Grundplanen var oval, 5,1x3,6 m, och orienterad 

NV-SO. Golvet var nersänkt i alven och hade plan 

botten. En tydlig nergrävningskant kunde ses i dess 
nordöstra del och skönjas i nordväst. Hyddfyllningen 

utgjordes av mörkbrun till svart sot- och kolbemängd 
sand. Dess mäktighet varierade mellan 0,05 och 0,30 

m. Längs hyddbottens utkanter framkom ett antal 

stolphål. Därtill påträffades två till varandra tätt lig

gande härdar i dess centrala del. Under dessa, mot 
botten av golvet, påträffades ytterligare två härdar 

(Hernek 1998, s. 19ff).
Fyndmaterialet har endast beskrivits summariskt. 

Det beräknade antalet flintor på boplatsen uppgick till 

25000-30000 stycken. Därtill hittades en stor mängd 
slagen bergart. I relation till fyndmängden utgjorde 

redskapen en liten fyndkategori. I själva hyddan hitta

des framförallt avfall, men även spån, mikrospån, 

fragmenterade mikrospånkärnor, sticklar och retu

scherade flintor (Hernek 1998, s. 28ff).

Skateholm
Vid undersökningarna av Skateholmsgravfältet i Skå

ne identifierades år 1980 en huskonstruktion, anlägg

ning 10, på boplatsen Skateholm 1. Huset dateras till 

tidig erteböllekultur. En 14C-datering av en central 

härd i golvlagret gav emellertid en datering till över
gången mellan bronsålder och järnålder. Denna över
ensstämde också med en datering av en härd utanför 
huset. Dessa, tillsammans med ytterligare två liknande 

härdar i golvlagret, har därför tolkats som icke samti
da med konstruktionen (Larsson 1985, s. 200ff).

Huset låg i en sydvästsluttning på stranden till en 

dåtida lagun. Grundplanen var rektangulär, 10,7x6,5 
m, och orienterad Ö-V. Husbottnen var nersänkt i al

ven och hade troligen en avrundad västgavel. Golvlag

rets mäktighet varierade 0,2-0,3 m, och bestod av 

svart sotig sand. Under detta framkom sammanlagt 23 

stolphål, av vilka tre skilde sig från de övriga. Dessa 

var större och hade en diameter på ca 0,5 m. Deras 

djup varierade 0,2-0,4 m. Stolphålen påträffades i 

konstruktionens mittaxel, varav två intill varandra i 

väster och den tredje i öster. De tolkades ha haft en 

takbärande funktion. I golvytans sydvästra del påträf

fades en härd, vilken utmärkte sig genom att den inne

höll få stenar. Utöver denna framkom, i relation till 

den övriga flintan, en förtätning av bränd flinta i 

nordost (Larsson 1985, s. 199ff).
Golvlagret innehöll 49300 bearbetade flintor, vilka 

tillsammans vägde ca 173 kg. Merparten av dessa hit

tades i husets södra hälft med dragning mot centrum. 

Denna del av huset tolkades därför ha använts för

flintslagning och andra aktiviteter. I den norra halvan 

av huset hittades färre flintor, men i gengäld var den 
relativa mängden bränd flinta större. Denna del bör 

därför ha använts för aktiviteter med anknytning till 

eld (Larsson 1985, s. 203ff). Utöver denna redogörelse 

har ingen ytterligare analys gjorts för de enskilda red- 

skapsgruppernas rumsliga spridning i rummet.

Vuollerim
En senmesolitisk boplatslämning undersöktes vid 

Vuollerim i Lappland mellan åren 1983 och 1987. På 
platsen, som är belägen mellan Stora och Lilla Lule 

älv, identifierades fyra huslämningar och två tältkon

struktioner. I det följande kommer huset, Norpan 2, 

att beskrivas. Huset tolkas som en vinterbostad och 

dateras via fyndsammansättningen, 14C-analyser och 

termoluminiscens till ca 4000 B.C. (Loeffler & Westfal 

1985, s. 433ff; Loeffler 1999, s. 92).

Huset låg på en i terrängen naturlig platå, ca 400 m 

från Lilla Lule älvs dåtida strandbank. Husgrunden 

bestod av en grund oval försänkning, 0,25-0,35 m 
djup, orienterad Ö-V. Den omgärdades av en vall 

innehållande sand, skörbränd sten, avslag och red
skap av framförallt kvarts, ben och rödockra. Huset 

var rektangulärt, ca 11x5 m, och hade lätt avrundade 
gavlar. Golvlagret, vars mäktighet varierade 0,02- 

0,12 m, bestod av sand med varierande färg från brun 

till röd och gul. Under detta framkom fyra stolphål, 

varav tre utmärkte sig. Dessa var 0,25-0,4 m stora i 

plan och 0,25-0,3 m djupa. Stolphålen bör ha ingått i 

en takkonstruktion. Vid husets östgavel framkom hårt 

packad sand inom en begränsad yta, vilken tolkades 

som ett ingångsparti. Sammanlagt påträffades åtta 

härdar i huset, varav två i väster och sex i öster. Från 

en av härdarna i den östra delen gick en ränna, vilken 

följde ingångspartiet österut. Denna tolkades som en 

eventuell rökgång, vilken lett röken ur huset samtidigt 

som den stängde ute kalluft. Därtill påträffades en 

grop i dess nordöstra del. Denna innehöll avfall och en 

stor mängd skörbränd sten, men nästan inget träkol. 

Gropen tolkades därför ha använts för att värma upp 
huset (Loeffler & Westfal 1985, s. 428ff).

Vid undersökningarna tillvaratogs sammanlagt 
36952 avslag, av vilka merparten är av kvarts. Därtill 

hittades totalt 2783 redskap. I huset framkom fynden 

i två tydliga koncentrationer fördelade till dess västra 

och östra del. Fynden består av redskap, kvartsavslag, 
ben, skörbränd sten och rödockra. Dessutom kunde 

en skillnad ses i spridningen av kvartsit, grönsten och 

skiffer. Kvartsiten hittades enbart i den västra delen av 
huset medan merparten av grönstenen och skiffern 

framkom i dess östra del. Tudelningen tolkas som att
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två familjer har använt sig av huset samtidigt. De vi

dare iakttagna skillnaderna i fyndsammansättningen 

skulle även kunna visa på skillnader mellan de två 
hushållen, men kan också visa på funktionell och soci

al organisation (Loeffler 1999, s. 93ff).

Lollikhuse
En hyddlämning undersöktes vid Lollikhuse på Själ

land, åren 1989 och 1991. Denna överlagrades av ett 

0,10-0,15 m tjockt skallager, vilket hade avsatts vid 

en havstransgression. Lagret innehöll framförallt ost

ronskal, men även flintartefakter från sen ertebölle- 

kultur. Den underliggande hyddbottnen dateras uti

från sin fyndsammansättning till tidig erteböllekultur 

(Sørensen 1993a, s. 23; 1993b, s. 27).
Hyddan låg strandnära på en halvö i den dåtida 

stora Roskildefjorden (Sørensen 1993b, s. 9ff). Den 

hade en rektangulär grundplan, 5,5x4,0 m, och var 
orienterad Ö-V. Golvet var svagt nergrävt i alven. 

Fyllningen var rödbrun till färgen med ställvis askgråa 
toner, och mäktigheten varierade mellan 0,2 och 0,3 

m. Väster om hyddbegränsningen, med ett inbördes 
avstånd av en halv meter, framkom tre stolphål. Dessa 

var 0,3-0,5 m stora i plan och 0,2-0,3 m djupa. Där

utöver fanns ett antal mindre stolphål längs nedgrav

ningens väst- och sydkant. Dessa var 0,1-0,2 m stora i 
plan och 0,1-0,2 m djupa. En stensatt härd påträffa

des i hyddans västra del. Ytterligare en ansamling av 

aska och skörbränd sten i nordväst tolkades även den 
som en förmodad härd (Sørensen 1993a, s. 20ff; 

1993b, s. 24ff).

I utgrävarens rekonstruktion av hyddan antas de 

större stolparna i väster ha sammanfogats ca 2-3 m 

ovanför golvnivån. Härifrån gick sedan en siana i hyd

dans längdaxel, vilken bildade konstruktionens takås. 

Mindre stolpar placerades längs nedgrävningskanten, 
varefter de lades an mot takåsen. Dessa bildade kon

struktionens överbyggnad (Sørensen 1993a, s. 24; 
1993b, s. 30).

Flintmaterialet från hyddan har endast beskrivits i 

generella drag. Analyserna visade att golvlagret inne

höll mer flintavfall än området utanför detsamma. 

Golvlagret innehöll framförallt små flintavslag, vilket 

tolkades som att redskap endast hade tillverkats och 
reparerats i en mindre omfattning. Fynden av yxeggs- 

avslag, stickelavslag och mikrosticklar från pilspets

tillverkning indikerade dessutom en möjlig rumsindel- 

ning med två aktivitetsområden i den östra och västra 

delen av hyddan (Sørensen 1993a, s. 26).

Nivå
Under åren 1996 och 1997 företogs undersökningar 

på en mesolitisk boplats vid Nivå på nordöstra Själ

land. Vid dessa undersökningar påträffades bland an

nat en hyddbotten, vilken har daterats via fyndsam

mansättningen till tidig erteböllekultur (Jensen 1998).

Hyddan låg på stranden till den dåtida Nivåfjor

den. Grundplanen var oval, 3,2x2,3 m, och orienterad 

S-N. Golvet var nersänkt i alven och hade plan bot

ten. Golvlagret bestod av mörk sand och var upp till 

0,35 m mäktigt. Mot botten av hyddgolvet framkom 

ett 0,10 m mäktigt fyndförande lager, vilket tolkades 

som hyddans ursprungliga golvnivå. Sammanlagt på

träffades fyra stolphål längs nergrävningskanten, ett i 

söder och tre i norr, vilka tolkas ha ingått i en vägg
konstruktion. En ansamling av träkol och skörbränd 

sten i den västra delen av golvlagret, bedömdes som 

resterna efter en härd (Jensen 1998, s. 16 ff).

Merparten av flintavfallet och kärnorna hittades i 

den västra delen av golvlagret. Flintslagning förefaller 
därför ha skett i nära anslutning till härden. Öster om 

härden hittades istället redskap, som en borr, ett flertal 
yxor, fem tvärpilar och två fragmentariska bensylar. 

Tillsammans med fynden av horn, antas arbeten i or

ganiskt material ha skett i denna del av hyddan. I 

golvlagrets östra och norra del var däremot flintarte- 

fakterna sparsamt förekommande. Denna del föreföll 

därför ha varit röjd och tolkas som hyddans sovavdel- 

ning (Jensen 1998, s.19).

Møllegabet II
Under 1970- och 1980-talet identifierades ett flertal 

mesolitiska boplatser på havsbotten söder om Fyn, 

bl.a. i en djupvattenränna kallad Møllegabet. Då läm

ningarna var belägna i havet återfanns bevarat träma

terial. På boplatsen Møllegabet II påträffades år 1992 
en hyddlämning, vilken undersöktes det följande året. 

Den dateras via 14C-analyser till tidig erteböllekultur 

(Skaarup 1995).
Hyddlämningen bestod av en rektangulär försänk

ning, 4x6 m, orienterad V-Ö. Den mätte ett djup av 

0,2 m. Golvet var i den norra delen täckt med bark, 

vilken var fördelad i småbitar och föreföll ha blivit
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ihoptrampad. I den södra delen påträffades parallellt 

lagda grenar och kvistar, och tolkades som en eventu

ell sovplats. Längs nedgravningens kanter hittades tre 

käppar, vilka kan ha ingått i en tältkonstruktion. I den 

västra delen av golvet framkom en cirkelformad sten
rad, en trolig plats för en härd. Vidare förekom i golv

lagret koncentrationer av hasselnötter, ekollon, frukt

kärnor, fiskben och träkol (Grøn 1995a, s. 405ff).

Flintmaterialet har endast presenterats i generella 

drag. I golvlagret hittades framförallt mindre flintor, 

däribland ca 100 pilspetsar. Därutöver tillvaratogs ett 

mindre antal yxor, knivar och sticklar, samt en skrapa 
och en fragmenterad benspets. De större och tyngre 

flintartefakterna påträffades framförallt utanför hyd

dans begränsning (Grøn 1995a, s. 407).

Sammanfattning
Det samlade resultatet av de beskrivna hus- och hydd- 

lämningarna är att samtliga bestod av en golvyta, 

innehållande en eller flera härdar samt något slags 

konstruktionselement, mestadels i form av stolphål 

(tab. 1).

Alla lämningarna innehöll ett golvlager, vilket i 
flertalet fall var nersänkt i alven. Detta innehöll minst 

en härd, vilken vanligen var placerad i närheten av 

konstruktionens ena kortända. I de fall där ytterligare 

härdar kunde konstateras bestod dessa av förtätning

ar av eldpåverkad flinta eller sten, undantaget Tim- 

meråshyddan och Vuollerimhuset. Slutligen påvisades 
konstruktionselement i form av stolphål eller rännor i 

merparten av hus- och hyddlämningarna. Dessa kon

struktionselement tolkades i flertalet fall ha haft en 
takbärande funktion.

Efter storleken på golvytorna kan hus- och hydd
lämningarna delas in i två grupper. Den första grup

pen består av golvytor mindre än 25 m2, vars grund
form är rektangulär till oval. Hyddorna från Saxtorp, 

Bredasten, Bökeberg II och III, Lollikhuse, Nivå, Møl
legabet II och Timmerås kan knytas till den här grup

pen. Den andra gruppen utgörs av rektangulära golv

ytor över 50 m2. Den består av husen från Skateholm

och Vuollerim. Slutligen förefaller definitionen för hus 

och hydda att samspela med storleken på golvytan. 
Den första gruppens konstruktioner benämns som 

hyddor medan den andra gruppen ofta beskrivs som 

hus.

Om stora delar av publikationerna beskriver golv
lager, stolphål och rännor, redovisas artefaktmateria

len mer översiktligt. Fynden har mestadels använts för 

att datera husen och hyddorna. Vidare har skillnader 

mellan fyndsammansättningen innanför och utanför 

de tänkta vägglinjerna studerats. Sålunda fanns färre 

flintor i hyddgolven från Saxtorp samt Bökeberg II 
och III än på ytorna utomhus, medan förhållandet var 

det omvända i de övriga hydd- och huslämningarna. 
Fenomenet förklaras vanligen av att väggen begränsat 

flintornas spridning. Ett flertal hyddbottnar har iden
tifierats utifrån koncentrationer av flintor (Blankholm 

1985; Grøn 1983; 1990; Sørensen 1993a). I flera av 
publikationerna framstår också den rumsliga analysen 

av artefaktmaterialet som undermålig. Endast få 

spridningsbilder har publicerats för de enskilda arte- 

faktgruppernas fördelning över golvytorna. Läsaren 

kan följaktligen inte själv skapa sig en uppfattning om 

var och hur dessa fördelar sig över ytan. Vidare har 

konstaterats att aktiviteter måste ha försiggått i husen 

och hyddorna, men närmare tolkningar inskränker sig 

vanligen till att bestämma var flintslagning och even

tuell redskapstillverkning skett i rummet. En förkla
ring kan kanske sökas i svårigheten att använda sig av 

rumsliga analyser med hänseende till de källkritiska 
aspekterna (Olausson 1986). Har materialet ackumu

lerats under tiden som huset eller hyddan användes, 
eller har det dumpats där efter dess övergivande? Eller 

representerar de funna artefakterna aktiviteter, som 

utfördes på plats i rummet? Naturligtvis måste man 

vara medveten om de källkritiska problemen vid 

rumsliga analyser, men man får inte låta sig hindras av 

dem. Om man kan påvisa skillnader i fyndsamman

sättningen mellan olika delar av golvytan, måste dessa 
rimligen kunna bero på att olika aktiviteter företogs i 

rummet eller att avfall dumpats inomhus.

89



Husesyn

Kongemosehydda

Erteböllehydda

Hus 1

Vindskydd
Hus 2

0 50 100 150m

90

Figur 2. De undersökta husen, hyddorna och vindskyddet på Tågerup. The excavated houses, huts, and the windbreak at Tågerup.

Husen, hyddorna och 
vindskyddet på Tågerup
Inom undersökningsområdet framkom lämningarna 
av två hus, två hyddor och ett större vindskydd (fig. 

2). Husen och vindskyddet var belägna på Tågerup 

öst, medan hyddorna låg på Tågerup väst. En av 

hyddbottnarna dateras till kongemosekulturen medan 

övriga lämningar dateras till erteböllekulturen.

De två husen, varav ett omstolpat, var placerade i 

en södersluttning där alven bestod av siltig morän. Av 
dessa låg hus 1 och 2 på nästan samma nivå över ha

vet, 4,63 respektive 4,9 m.ö.h., medan vindskyddet 

låg på en något lägre nivå, 4,25 m.ö.h. Avståndet mel

lan hus 1 och vindskyddet var ca 30 m och mellan hus 

2 och vindskyddet ca 20 m.
Vid tiden för boplatsens nyttjande karakteriserades 

området av en stor havsfjord, som gick in till Tåger- 
upsnäset. På strandbanken till denna var vindskyddet 

placerat, endast ett fåtal meter från vattenlinjen. Hu
sen och hyddorna låg något mer höglänt, men ändå i 

nära anslutning till stranden.
I det följande presenteras husen, hyddorna och 

vindskyddet var för sig. För varje lämning beskrivs 

golvlager, konstruktion och rekonstruktion av bygg

naden. Denna följs av en redogörelse för artefakternas 

rumsliga spridning inom konstruktionen, vilken där

efter används för att tolka byggnadens organisation 

och funktion. Lämningarna dateras typologiskt via 

fyndmaterialen från golvlagren.

Hus 1 - A5371
Läge: Västra delen av undersökningsområdet på Tågerup öst 

Typ: Hus, komplett

Storlek: Fas 1: ca 8»8 m, fas 2: ca 7x7 m 

Riktning: NV-S0

Metod På Tågerup öst framkom under utgrävning

ens första vecka ett kulturlager, A5371. Efter en 
varsam ytrensning kunde det tolkas som ett möjligt 
golvlager. Över lagret upprättades ett koordinatnät 

med 0,25 m2 stora rutor. I samband med detta arbe

te dokumenterades även de ytligt liggande arte- 
fakterna och stenarna på en särskild plan i skala 

1:20.

Sammanlagt grävdes 246 rutor i och omkring golv

lagret. I golvfyllningen togs 1 termoluminiscensprov, 

4 kolprover, 6 mikrodebitageprover och 28 makrofos- 

silprover. För att dokumentera golvlagrets stratigrafi, 

sparades en krysstransekt. Efter golvlagrets bortta

gande dokumenterades alla stenar i bottennivån på en 

plan.
Sammanlagt framkom 72 anläggningar under 

golvlagret, vilka snittades och dokumenterades i skala 

1:20. Anläggningarna totalundersöktes, vilket även 

innefattade makroprovtagning. Avslutningsvis togs 43 

fosfatprover och 328 markkemiska prover i alven.

Beskrivning Kulturlagret avtecknade sig som en 
rundoval mörkfärgning mot den omgivande ljusa al-
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Figur 3. Hus 1, A5371. Kulturlagrets utbredning. A537I. The extent of the occupation layer.
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Figur 4. A5371. Profiler genom kulturlagret, vilket bestod av brungrå humös homogen siltig morän. Skala 1:50. 
A5371. Profiles through the occupation layer, which consisted of brownish-grey humous homogenous silty till.

ven (fig. 3). Det var ca 8x7 m stort och orienterat i 

nordväst-sydostlig riktning. Anläggningen tolkades 

omgående som ett troligt golvlager utifrån sin form 

och storlek. Det låg i en södersluttning där differensen 

mellan högsta och lägsta punkten inom anläggningen 

var 0,7 m. Ett angränsande kulturlager, lager 1, fram
kom i öster.

Golvlagrets mäktighet varierade mellan 0,01 och 

0,17 m (fig. 4). Det var mäktigast i norr och tunnade 

sedan ut något mot söder. Fyllningen bestod av brun

grå humös homogen siltig morän. Vid undersökning
en framgick att golvet hade blivit nergrävt i alven. 

Detta kunde tydligt iakttas i den norra delen, medan 

det enbart kunde skönjas i den södra delen.
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Konstruktion Under golvlagret påträffades 72 an

läggningar, varav 4 har typbestämts som gropar och 

68 som stolphål (fig. 5). Stolphålen varierade avseen

de fyllningens sammansättning och fyndmängd. Där

vid stod det efter hand klart att två likartade kon

struktioner kunde urskiljas, vilka i sin tur represente

rade två olika faser. Det andra huset var något mindre 
till storleken och omsatt med en förskjutning av en 

halv meter österut.

Då husen hade identiska konstruktioner, och var 
placerade på samma yta med endast en mindre för

skjutning, måste kännedom om det första huset ha 
funnits vid anläggandet av det andra. Följaktligen fö

relåg bara en kortare tidsrymd mellan de två kon

struktionerna.
Följande resonemang kan förefalla anakronistiskt, 

men är ett möjligt händelseförlopp och klargör husens 

ordningsföljd. Av någon anledning blev det första hu

set odugligt, kanske hade dess konstruktion satt sig 

eller börjat ruttna. Av något skäl valde man att utnytt
ja den gamla golvytan, varvid konstruktionen omstol- 

pades på platsen. Således drogs stolparna i den första 

konstruktionen upp, varvid hål bildades i den kom

mande golvytan. Dessa igenfylldes företrädesvis med 

det som fanns närmast till hands, den gamla golvfyll

ningen. Därvid kom stolphålen i fas 1 att fyllas med 

den artefaktrika golvfyllningen. Utöver igenfyllandet 

av stolphålen anlades en ny golvyta, vilket innebar att 

det gamla golvlagret röjdes undan mot norr och öster. 

När stolphålen till den nya konstruktionen grävdes, 

användes den uppgrävda jorden, mestadels alv, för att 

stadga de nya stolparna. Därav kom fas 2:s stolphål 
att innehålla en markant mindre mängd artefakter än 

fas l:s stolphål (fig. 6).

Fas 1 Huset var under den första fasen cirkelrunt med 
en area av 50 m2 (tab. 2 & fig. 7). Vid undersökningen 

framkom ett stolphål i konstruktionens centrala del. 

Stolphålet var 0,17 m djupt och tolkas som platsen för 

en takbärande mittstolpe. I en cirkel runt detta påträf

fades 16 stolphål, vilka utgjorde resterna efter en vägg

linje. Ett av dessa uppvisade tecken på en lätt lutning in 

mot centrum. Det inbördes avståndet mellan stolphålen 

i vägglinjen var 0,9-2,3 m och deras djup varierade 

0,04-0,14 m. Avståndet till mittstolpen var ca fyra me

ter. Till den inre konstruktionen kunde ytterligare fyra 

stolphål härledas. Dessa var belägna i den norra delen 

och kan ha utgjort en inre uppdelning av rummet och/ 

eller ha använts för att stötta upp taket.

Stolphålen innehöll en stor mängd slagen flinta, 

vilket var tydligast i den norra delen av konstruktio

nen. Fyllningen bestod här av gråbrun humös sotig le

rig silt. Stolphålen i den södra delen innehöll däremot 
färre flintor och fyllningen var inte lika sotig.

Fas 2 Huset var under den andra fasen 40 m2 stort, 

och nästan identiskt med den föregående huskon
struktionen (tab. 3 & fig. 8). Även detta hus var när

mast cirkelrunt och uppbyggt kring en central mitt

stolpe, vars stolphål var 0,11 m djupt. Runt mittstol

pen med en radie av ca 3,0-3,5 m fanns en tätt 

placerad vägglinje. Denna bestod av 21 stolphål, vars 

djup var 0,05-0,17 m. Deras inbördes avstånd varie

rade 0,55-1,69 m. Endast tre av stolphålen visade 

tecken på en mindre lutning av stolparna in mot cen

trum. Därtill påträffades fem stolphål som kunde här

ledas till en inre konstruktion. I norr överensstämde 

denna till stor del med placeringen av de inre stolpa
rna i fas 1. Dessa kan därför, liksom under den första 

fasen, ha delat in rummet och/eller utgjort stöttor åt 

taket. Stolphålens fyllning bestod av gråbrun humös 

lerig silt med ett litet inslag av slagen flinta.

Rekonstruktion Då väggstolparna i båda konstruk
tionerna var ordentligt nergrävda i alven och en möj

lig lutning av desamma bara kunde ses i ett fåtal fall, 

bör stolparna inte ha varit lagda direkt mot mittstol

pen. En tältkonstruktion, där väggstolparna lutas mot 

mittstolpen, kan därför uteslutas. En sådan anordning 

skulle dessutom påtagligt minska det användbara ut

rymmet i själva bostaden.

Konstruktionen bör istället liknas vid ett mindre 
hus. Detta hade, i enlighet med de funna stolphålen, 

en cirkelformad stående vägg. Väggen var troligen 
sammanfogad med ett flätat grenverk, vilket kan ha 

varit lerklinat. Ett fynd av bränd lerklining (4 g) gjor

des i golvlagrets östra utkant och ytterligare en mindre 

bit lera (1 g) hittades i mittstolpen tillhörande fas 1. 

Huset bör ha haft ett separat tak, bestående av ett an

tal stolpar, som låg an mot väggen och samlades vid 

mittstolpen. Takkonstruktionen var troligen täckt 
med ett grenverk, vilket tätats med vass, torv eller 

djurhudar.
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Figur 5a. A537I. Samtliga stolphål i och i anslutning till kulturlagret. Skala 1:100. 
A5371. All the post-holes in and around the occupation layer.
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Figur 5b. Hus 1, fas och fas 2.
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Figur 8. Hus 1. Fas 2. Plan. Skala 1:100. House 1. Phase II. Plan.
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Det finns inga samtida paralleller till hus l:s kon

struktion i Skandinavien. Däremot har flera mesolitis- 

ka hus undersökts vid Mount Sandel på Irland. Dessa 

hus var nästan lika stora som hus 1, ca 6 m i diameter, 

och hade även de cirkelrunda väggar konstruerade av 

stolpar. Husen dateras till 7000-6500 B.C. (Mallory 

& McNeill 1991, s. 11).
Därtill kan nämnas exempel på cirkelrunda hus, 

som visserligen inte är samtida med Tågerupshuset, 

men ändå har relevans då de kan förklara vissa kon

struktionsdetaljer. Som ett av flera exempel på etno

grafiska paralleller till Tågerupshuset kan nämnas en 
typ av huskonstruktion hos tjuktjerfolket i nordöstra 
Sibirien. Liksom hus 1 har tjuktjerhuset en central 

mittstolpe med en därtill följande cirkelrund vägg. Ta

ket ligger an mot både väggen och mittstolpen (Jelinek 

1978, s. 266, fig. 423). Tågerupshuset är emellertid 

nästan dubbelt så stort. Denna konstruktion är än
dock möjlig, men kräver att väggstolparna var väl 

nedgrävda i grunden då mycket av tyngden kom att 

vila på dessa.
Cirkelrunda hus var vanligt förekommande på de 

brittiska öarna under brons- och järnåldern, bl.a. ett 

bronsåldershus vid Trethellan Farm i Cornwall. Hu

set hade en cirkelrund vägg bestående av rakt nersat

ta stolpar, troligen sammanfogade med ett grenverk 

och tätat med lerklining. Den takbärande konstruk

tionen bestod av fyra i kvadrat centralt placerade 
stolpar med tillhörande tvärbalkar. Överbyggnaden 

antas ha utgjorts av stolpar, vilka lades an mot den 
takbärande konstruktionen och grävdes ner utanför 

vägglinjen (Bewley 1994, s. 77). Liknande bronsål

dershus har undersökts vid Winterbourne Stoke, 

nära Stonehenge, och ett flertal järnåldershus vid 
Pimperne i Dorset och Ingleborough i norra Yorkshi

re (Bewley 1994, s. 89, 94 och 108). I de arkeologis
ka försöksbyarna vid Butser Hill och Exmoor har 

även järnåldershus uppförts (Percival 1980, s. 19ff.; 

Bewley 1994, s. 94ff.). Husen uppvisar klara likheter 

med hus 1, men saknar den centrala mittstolpen. I 

analogi med de brittiska bronsålders- och järnålders-

husen, bör innerstolparnas primära funktion i hus 1 

ha varit att stötta upp takstommen, samtidigt som de 

kan ha använts för att dela upp det inre utrymmet.

Fynd I det följande redovisas artefakternas rumsliga 

spridning inom hus l:s golvlager. Då merparten av ar- 

tefakterna torde härröra från det sista boendet, visas 
fas 2:s husbegränsning, samt lägena för dess mittstol

pe och innerstolpar.

Flinta I hus 1 tillvaratogs sammanlagt 28429 flintor, 

varav 10% är brända. Av artefakterna är 702 (2,5%) 

redskap. Flintans totala vikt är 87793 g, av vilken 7% 

är bränd. Redskapen utgörs av 10450 g (12%).
Merparten av den slagna flintan påträffades i den 

nordöstra delen av golvlagret (fig. 9). Här fanns en 

tydlig koncentration innanför fas 2:s vägglinje, som 

bör härröra från det sista boendet. Flintor tillvaratogs 
även utanför fas 2:s begränsning, framförallt i öster 

och nordväst. Dessa artefakter härrör troligen från fas 

l:s golvlager, vilket antas ha röjts undan mot nordväst 

och öster i samband med uppförandet av den nya kon

struktionen.
Husets golvyta avgränsades tydligt, genom att flint

mängden minskade mot kulturlagrets utkant, med ett 

undantag i öster. Här fanns ett meter-brett område där 

flintmängden fortsatte att vara stor och inte kunde 

skiljas från det angränsande lagret, lager 1. Utdragning- 

en av flintan kan indikera ett möjligt ingångsparti. På 

samma sätt kan även den tidigare beskrivna ansamling

en av flinta, nordväst om hus 2:s begränsning, komma 

från avfallsdumpning utanför en ingång i väster.

Bränd flinta Den brända flintan följde i stort den 
ovan beskrivna fördelningen av flintorna i golvlagret 

med tyngdpunkten förlagd till den norra delen (fig. 

10). En markant koncentration framkom i nordväst. 

Den var huvudsakligen belägen utanför vägglinjen 

för fas 2 och begränsades österut av fas l:s vägglinje. 
Vid undersökningen noterades här också en ökad fö

rekomst av sot och skörbränd sten. Anhopningar av
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Figur 9. Hus 1. Den totala mängden flinta och dess spridning i golvlagret. 
House I. The total quantity of flint and its distribution in the floor layer. 97
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Figur 11. Hus 1. Den relativa mängden bränd flinta per ruta i golvlagret. 
House 1. The relative quantity of burnt flint per square in the floor layer.
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bränd flinta tolkas oftast som rester efter härdar på 

mesolitiska boplatslämningar (Blankholm 1985, s. 

62; Boas 1986, s. 17). Den nordvästra ansamlingen 

visar entydigt på förekomsten av en härd i anslutning 

till huset. Härden kan emellertid inte ha varit place
rad här då den skulle ha utgjort en påfallande brand

fara för endera konstruktionen. Området tolkas där
för som dumpningsplatsen för avfall från härdrens

ningar.
För att få en rättvisare bild av de brända flintornas 

fördelning i bostaden relaterades de istället till flint

mängden för varje enskild ruta, vilket innebar att om

råden med relativt större mängd bränd flinta kunde 

urskiljas (fig. 11). Vid denna analys kvarstod den 

nordvästra ansamlingen, men minskade åtskilligt i ut

bredning. Istället framträdde en större anhopning i 

bostadens centrala del, i området för mittstolparna 

och österut. Något söder om denna framkom ytterli

gare en koncentration av eldpåverkad flinta, vilken 

kan ha utgjort resterna efter en härd. Den var emeller
tid inte lika tydlig och bör därför betraktas som osä

ker. Det kan i detta sammanhang också nämnas att det 
är ovanligt att man hittar fler än en härd i tidigmesoli- 

tiska bostäder (Blankholm 1985, s. 67). Detsamma 
gäller de senmesolitiska hyddorna vid Bredasten och 

Møllegabet II (Larsson 1986, s. 40ff; Grøn 1995a, s. 

407). Undantag finns emellertid i hyddorna från Sax

torp och Lollikhuse. Där påträffades två härdar i var

dera hydda, varav den ena tolkades utifrån en ansam

ling av skörbränd sten i golvlagret (Larsson 1975, s. 8; 
Sørensen 1993a, s. 21). Vidare påträffades två härdar, 

sida vid sida, i hyddan från Timmerås, men frågan är 

om de egentligen inte utgjort en och samma härd (se 

Hernek 1998, fig. 14 och 19).
Slutsatsen blir således att hus 1 under fas 2 innehöll 

åtminstone en centralt belägen härd och eventuellt yt

terligare en söder därom. Den tidigare beskrivna an

samlingen av bränd flinta i nordväst kan vara dump
ningsplatsen för härdrester från fas 2:s centrala härd, 

men kan även utgöra resterna efter en röjning av fas 

l:s golvlager.

Kärnor I golvlagret hittades 56 flintkärnor, fördela

de på 23 plattformskärnor och 33 polygonala kärnor 

(fig. 12). Därtill tillvaratogs en handtagskärna och ett 

förarbete till en handtagskärna. Merparten av kärnor

na framkom ovanför en nordväst-sydostligt oriente

rad linje med mittstolparna i centrum. I nordväst över

ensstämde denna med stolphålen för en innervägg i 

huset under fas 2.

Plattformskärnorna var jämnt fördelade i den övre 

delen av bostaden och hittades huvudsakligen innan

för fas 2:s vägglinje. Därutöver påträffades tre platt

formskärnor sydost om mittstolparna.

De polygonala kärnorna hittades i två koncentra
tioner. En koncentration framkom centralt i huset, 

nordost om mittstolparna, och blev ännu tydligare när 

plattformskärnorna lades till spridningsbilden. Den 
andra hittades utanför den andra fasens vägglinje i 

nordväst.

Uppfriskningsavslag och sidofragment till kärnor 
I golvlagret tillvaratogs 27 uppfriskningsavslag och 7 

sidofragment till kärnor (fig. 13). Uppfriskningsavsla- 

gen var koncentrerade till den nordöstra delen av 

golvytan, innanför fas 2:s vägglinje. Koncentrationen 
sammanfaller med den nordöstra koncentrationen av 

kärnorna. Ett fåtal uppfriskningsavslag tillvaratogs 

också utanför densamma i väster.

Knackstenar Av de två knackstenar som hittades i 
huset, framkom endast en i själva golvlagret. Denna är 

av flinta och hittades i den nordöstra delen av fas 2:s 
golvyta (fig. 13). Den andra knackstenen, även den av 

flinta, påträffades däremot i ett stolphål, A19318, till

hörande fas 2. Den bör ha placerats där, som stöd och/ 

eller utfyllnad, vid omstolpningen av konstruktionen. 

Den representerar således ett fynd från den första fasen.

Spån I huset hittades 298 spån (fig. 14). Merparten 

av dessa återfanns i den norra delen av golvlagret med 

en förtätning mot nordväst. Här var ansamlingen som 

tätast strax utanför vägglinjen för fas 2.

Spånens fördelning över ytan överensstämde i stort 

med kärnornas spridning och framkom ovanför en 

väst-sydostligt orienterad linje med mittstolparna i 

centrum. En skillnad kunde emellertid ses i den västra 
delen av golvytan. Där en distinkt gräns kunde ses för 

kärnornas spridning söderut, var spånförekomsten 

påtaglig ytterligare en bit söder om denna. En mindre 

ansamling fanns också söder om mittstolparna.

Mikrospån I golvlagret tillvaratogs 85 mikrospån 

(fig. 15). Då mikrospånen är små till sin storlek bör en
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Figur 12. Hus 1. Kärnornas spridning i golvlagret. 
House I. The distribution of cores in the floor layer.

Figur 13. Flus 1. Uppfriskningsavslagens och sidofragmentens spridning samt knackstenarnas läge i golvlagret. 
House I. The distribution of rejuvenation flakes, lateral fragments and hammerstones in the floor layer.

del alltid bli kvar i närheten av slagplatsen och i ett hus 

lätt försvinna ner i golvlagret. I hus 1 påträffades också 

merparten av mikrospånen innanför den andra vägg

konstruktionen. Ett undantag fanns i ett sex m2 stort 

område nordost om mittstolparna där inte ett enda hit

tades. I övrigt sammanföll spridningen av mikrospånen 

i stort med fördelningen av spånen över golvytan. För

tätningar kunde ses i söder, öster och nordväst.

Retuscherade avslag och spån I hus 1 hittades 81 re

tuscherade avslag och 17 retuscherade spån i golvlag

ret (fig. 16). Merparten av de retuscherade avslagen

framkom i den östra delen av golvlagret. De hittades 

dels i området som innehöll en stor mängd kärnor, 

dels i området söder därom. I den västra delen fram
kom flertalet retuscherade avslag utanför fas 2:s vägg

linje. De retuscherade spånen fanns framförallt samla

de till vägglinjerna i nordost. Därutöver hittades ett 

antal i den västra delen av golvlagret.

Pilspetsar Sammanlagt påträffades 63 pilspetsar, be
stående av 16 sneda tvärpilar, 44 raka tvärpilar och 3 

obestämda tvärpilar (fig. 17). Av dessa är 10 stycken 

brända och 19 stycken med sannolika impaktorskador.
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Figur 14. Hus 1. Spånens spridning i golvlagret. House 1. The distribution of blades in the floor layer.

Figur 15. Hus 1. Mikrospånens spridning i golvlagret. House Z. The distribution of microblades in the floor layer.

Pilspetsarna påträffades över hela golvlagret, varav 
två tredjedelar i anslutning till vägglinjerna. Innanför 

den andra väggkonstruktionen framkom en markant 

koncentration öster om mittstolparna. Utöver denna 
påträffades mindre ansamlingar i den norra och syd

västra delen av golvlagret.

De impaktorskadade pilspetsarna uppvisar sam

ma frekvens av brott på egg- och nackpartierna. 

Flertalet framkom i anslutning till det andra husets 
vägglinje, merparten i väster men de fanns även i 

öster (fig. 18). Spridningen blev ännu tydligare när 

de brända pilspetsarna lades till spridningsbilden.

Således finns det en klar fördelning av de brända 
och skjutskadade pilspetsarna till två koncentratio

ner.
I anläggningarna under golvlagret hittades två sne

da tvärpilar och fem raka tvärpilar. De senare påträf

fades i stolphål tillhörande fas 2, A11908, A19626, 

A42852 och A19521. Två av pilspetsarna, en sned 

och rak, hittades i en grop, Al7846. Ingen av dessa 

spetsar visar tecken på impaktorskador.

Yxor I huset tillvaratogs fem yxor, vilka består av 

två kärnyxor, två skivyxor och en skivmejsel (fig. 19).
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Figur 16. Hus 1. De retuscherade avslagens och spånens spridning i golvlagret. 
House I. The distribution of retouched ftakes and blades in the floor layer.

Figur 17. Hus 1. Pilspetsarnas spridning i golvlagret. House I. The distribution of arrowheads in the floor layer.

Dessa påträffades i den norra delen av golvlagret. En 
av skivyxorna låg klart i vägglinjen för den första fa
sen. Övriga yxor framkom på insidan av fas 2:s norra 

vägglinje.

Borr Sammanlagt återfanns sju borr i golvlagret. 

Dessa består av en drillborr, tre skivborr och tre spån- 
borr (fig. 20). I golvlagret hittades samtliga borr söder 

om husets mittstolpar. Därutöver återfanns tre i nord
väst, utanför hus 2:s begränsning. I stolphålet för fas 

l:s mittstolpe, A19372, hittades ytterligare en spån- 

borr.

Knivar I golvlagret tillvaratogs nio knivar, varav 
fyra spånknivar och fem skivknivar (fig. 21). Dessa 

påträffades i två koncentrationer. Den tydligaste an

samlingen fanns i nordväst i nära anslutning till vägg

linjerna. Därutöver fanns en anhopning i söder, innan

för den andra fasens vägglinje.

Skrapor Sammanlagt hittades sjutton skrapor i golv

lagret, vilka representeras av sju spånskrapor och tio 

skivskrapor (fig. 22). Dessa återfanns framförallt i den 

norra delen av huset. Här påträffades fem skrapor i en 

och samma ruta med ytterligare ett fynd söder därom.
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Figur 18. Hus 1. De brända och skottskadade pilspetsarnas spridning i golvlagret. 
House 1. The distribution of burnt and shot-damaged arrowheads in the floor layer.
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Figur 19. Hus 1. Yxornas spridning i golvlagret. House I. The distribution of axes in the floor layer.

Därutöver framkom ett mindre antal skrapor sydost 

om mittstolparna.

Sticklar I huset påträffades sju sticklar, varav två 
spånsticklar och fem skivsticklar (fig. 23). Dessa fram

kom spridda över hela ytan.

Eldslagningsflinta Sammanlagt hittades sex eld- 

slagningsflintor i hus 1 (fig. 24). Dessa var spridda 

över ytan.

Slipstenar I golvlagret tillvaratogs tre slipstenar, va

rav en av kvartsit och två av sandsten (fig. 24). Samtli

ga hittades i den sydvästra delen av golvlagret.

Artefakter med anknytning till redskap stillverkning 
I huset framkom två yxeggsavslag samt förarbeten 

till fem tvärpilar och en handtagskärna (fig. 25). 

Dessa hittades framförallt i den nordöstra delen av 

golvlagret, men även nordväst om den andra fasens 

vägglinje.
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Figur 20. Hus 1. Borrens spridning i golvlagret. House 1. The distribution of awls in the floor layer.

Figur 21. Hus 1. Knivarnas spridning i golvlagret. House 1. The distribution of knives in the floor layer.

Ben I golvlagret hittades endast 3 gram ben, fördelat 

på 31 fragment. Samtliga är brända och har inte kun

nat artbestämmas närmare. Merparten tillvaratogs i 
den västra delen. Här var de framförallt ansamlade 

söder om den nordväst-sydostligt orienterade raden 

av innerstolpar.

Datering I hus 1 påträffades endast mesolitiska ar
tefakter. I övergången mellan matjorden och golvlag

ret påträffades förvisso 9 g obestämbar förhistorisk 

keramik, men detta fynd kan inte kontextuellt knytas

till själva huskonstruktionen. Artefakterna i golvlag

ret dateras till erteböllekulturen, där de tidstypiska 

redskapen består av två skivyxor och 63 tvärpilar. 
Dessvärre kunde ingen absolut datering göras för 

huset då 14C-analyserna gav missvisande resultat (se 

avsnittet 14C-dateringarna av huslämningarna på Tå- 
gerup). Dateringarna ligger spridda över en längre 

tidsrymd och inte ett enda kan med säkerhet hänfö

ras till tiden för husets nyttjande. Närmare periodbe

stämning av huslämningen fick därför inriktas på ty- 

pologiska studier av artefaktmaterialet.
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Figur 22. Hus 1. Skrapornas spridning i golvlagret. House 1. The distribution of scrapers in the floor layer.

Figur 23. Hus 1. Sticklarnas spridning i golvlagret. House 1. The distribution of burins in the floor layer.

Hus 1 är ett utmärkt objekt för en typologisk date

ring då dess golvlager närmast är att betrakta som ett 

slutet fynd. En försvårande faktor är givetvis att två 

huskonstruktioner kunde identifieras under golvlag

ret. Dessa var emellertid identiska och låg med ett in
bördes avstånd av bara en halv meter. Det samman

tagna intrycket var att huset måste ha omstolpats en 

gång. Fynden i golvlagret bör därför betraktas som 
slutna och husets användningstid bör ha varit begrän

sad till som mest en generation.

Typologiska dateringar av senmesolitiska boplatser 

görs traditionellt efter Peter Vang Petersens klassifice

ringssystem av pilspetsar, vilka kan tillföras fem krono

logiska faser. Mycket förenklat går utvecklingen från 

snedpilar under kongemosekulturen till sneda tvärpilar 

under den första delen av erteböllekulturen, för att ersät

tas med raka tvärpilar under dess senare del. Bortsett 
från snedpilarna under Villingebaekfasen måste en viss 

procentsats av pilspetstypen finnas för att en fas ska vara 

representerad i materialet (Vang Petersen 1979, s. 42):
• Vedbaekfasen är indikerad om andelen stora sne

da tvärpilar är >5%.

• Trylleskovfasen är indikerad om andelen små sne
da tvärpilar är >15%.

• Stationsvejfasen är indikerad om andelen raka 

tvärpilar med bred utsvängd egg är >10%.
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Figur 24. Hus 1. Eldslagningsflintornas och slipstenarnas spridning i golvlagret. 
House 1. The distribution of strike-a-lights and grindstones in the floor layer.
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Figur 25. Hus 1. Spridningen av artefakter med anknytning till redskapstillverkning i golvlagret. 
House 1. The distribution of artefacts associated with tool manufacture in the floor layer.

• Ålekistebrofasen är indikerad om andelen raka 

tvärpilar med smal egg är >10% och >20% av de 

raka tvärpilarna.

Av de 63 tillvaratagna pilspetsarna i hus 1 kunde sam

manlagt 49 stycken typbestämmas (tab. 4).
Ser man till de av Vang Petersen uppsatta date- 

ringskriterierna skulle samtliga faser finnas represen
terade i hus 1. Detta förhållande är naturligtvis helt 

orimligt, då huset omöjligen kan ha använts så länge 

som dateringarna anger. Med tanke på husens begrän

sade livstid borde en av pilspetsgrupperna dominera

med ett mindre inslag av de övriga spetsarna. Det är 

därför på sin plats att ifrågasätta Vang Petersens date

ringskriterier. Kritik har tidigare framförts mot krono

login i samband med undersökningen av den mesoli- 

tiska boplatsen SU7, en km öster om Tågerup (Mår

tensson 1999).
Det går således inte att enbart använda Vang Pe

tersens schema för att datera huset, utan analysen 

måste inriktas på pilspetsmaterialet som helhet. De 
raka tvärpilarna med bred utsvängd egg (51%) do

minerar materialet, men det stora inslaget av stora 
och små sneda tvärpilar (12% resp. 20%) indikerar
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likväl att den äldre delen av erteböllekulturen måste 

vara representerad. Studier av pilspetsmaterialet från 
Bökeberg III har visat att de raka tvärpilarna är över

representerade på boplatsen i förhållande till 14C-da- 

teringen av denna (Ericsson & Lindblad 1995, s. 
33ff). Den raka tvärpilspetsens kronologiska rele

vans är därför tveksam då den förefaller förekomma 

under hela erteböllekulturen. Fynden av en hand- 

tagskärna och ett förarbete till en handtagskärna får 

därför ses som relevanta för dateringen. Handtag- 

skärnorna var vanligt förekommande under föregå

ende perioden, kongemosekulturen, men förekom 

även under äldsta erteböllekulturen (Sørensen 1996, 

s. 59). Handtagskärnans fronthöjd på 2,1 cm indike- 

rar därtill en datering till den yngsta delen av 

kongemosekulturen (Vang Petersen 1993, s. 58). Hus 

1 bör därför hänföras till den första hälften av 

erteböllekulturen.

Flintspridningsanalys

Tudelning av golvytan I hus 1 kunde en tydlig tudel

ning ses i artefaktspridningen innanför fas 2:s be

gränsning. Den delade upp huset i en nordostlig och 

en sydvästlig del. I gränsen för de båda områdena stod 

mittstolpen. Det var framförallt de större fyndgrup

perna, bestående av kärnor och spån, samt avslag, av

fall och splitter, som visade på tudelningen. Således 

hittades merparten av de bearbetade flintorna i den 

nordöstra delen av golvytan, medan en påfallande 

mindre mängd flintor påträffades i den sydvästra de

len.

I motsats till fyndgrupperna ovan visade enskil
da redskapsgrupper som borr, knivar, skrapor och 

sticklar, inte på samma uppdelning av golvytan. De 

fanns representerade över hela ytan, utan några 

markanta skillnader i antalet redskap från den ena 

till den andra sidan. I och för sig var antalet skrapor 

avsevärt större i den nordöstra delen, men här hitta
des nära en tredjedel av dessa i en och samma ruta. 

En viss tudelning av redskapsfördelningen kunde i 
stället ses i var de hittades i huset. I den nordöstra

delen av golvytan påträffades flertalet redskap i 

nära anslutning till fas 2:s vägg, medan de i den syd

västra delen huvudsakligen hittades i dess centrala 

del.

Tudelning av artefaktmaterial har beskrivits tidiga

re, av Ole Grøn och Søren A. Sørensen, för hyddor 

tillhörande kongemose- och erteböllekulturen. De 

nämner sammanlagt fem hyddlämningar som exem

pel; Aggemose, Vængesø, Bredasten och Vegger (2 

stycken). Gemensamt för dessa är (Grøn & Sørensen 

1995, s. 14ff; Grøn 1998, s. 184):

1. En inre tudelning av hyddorna, med en zon inne

hållande merparten av artefakterna och en mer 
fyndtom zon (en s.k. plattform), undantaget Bre

dasten där endast redskapsfördelningen visade på 
detta förhållande.

2. Den fyndtätare zonen är vanligen belägen i den 
delen av hyddan som vetter bort från vattnet.

3. I denna eller på gränsen till de båda zonerna finns 

härden, där ingången också är placerad.

Därtill nämns Ageröd I:HC som ett möjligt exempel. 

Den har av Lars Larsson tolkats som ett vindskydd. 
Ole Grøn ser den däremot som en möjlig hydda, där 

det undersökta golvlagret kan ha utgjort zonen med 

merparten av artefakterna (Grøn 1998, s. 184).

Det ter sig något vågat att, som författarna ovan, 

se tudelningen av fyndmaterialet som ett generellt 

mönster för kongemose- och erteböllekulturen (Grøn 

& Sørensen 1995, s. 14ff). Resonemanget förefaller 

vila på ett något bräckligt underlag, iakttagelser av 

enbart fem hyddlämningar. Hus 1 är emellertid ett ut

märkt exempel på ovannämnda förhållande. Golvet 

hade en tydlig uppdelning av fyndmaterialet i en syd

västlig och en nordostlig del. Den senare innehöll mer

parten av fynden och var också den del som låg längst 

ifrån vattnet. Vidare bör en härd ha varit placerad i 

gränsen mellan de båda områdena, där också en för

modad ingång har funnits.
Frågan är då om den iakttagna tudelningen i hus 1 

verkligen avspeglar förhållandet vid dess nyttjande. 
Den kanske har orsakats av händelser efter husets 

övergivande. En avtunning av golvlagret kunde ses 

mot söder i den nordsydligt gående profilen. Avtun- 

ningen kan ha orsakats av en havstransgression. Det 

finns emellertid ingenting i fyndsammansättningen 

som tyder på att materialet skulle ha sorterats. Vidare 

kan inga större avvikelser i golvlagrets tjocklek ses 

emellan de enskilda rutorna inom fas 2:s begränsning. 

Den inre tudelningen av golvytan kan därför inte för

klaras med att området skulle ha varit utsatt för någon 
naturlig förstörelse.
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Flintbearbetningsrum

Bostadsrum

Figur 26. En schematisk bild på hus 1 :s inre organisation i ett flint
bearbetningsrum och ett bostadsrum.
Schematic picture of the internal organization of house 1 into a flint
working room and a dwelling room.

Skiljevägg? På spridningsbilderna för kärnorna och 
den sammanlagda mängden flintartefakter i hus 1 kan 

en tydlig begränsning för deras utbredning ses i nord
väst. Begränsningen sammanföll med raden för en inre 

stolprad under fas 2, och kan därför indikera en even

tuell skiljevägg. Spånens spridning kan emellertid tala 
emot en sådan tolkning då de hittades på båda sidorna 

om den tänkta väggen. Likväl kvarstod det faktum att 

avgränsningen av de förstnämnda artefaktgrupperna 

var distinkt och överensstämde väl med den inre stolp
raden. En möjlighet är därför att väggen bestod av ett 

antal skinn som spändes upp mellan stolparna. Det 
innebär i sin tur att mindre artefakter, som spån, kan 

ha kommit under denna och därför hittas på ömse si

dor om skiljeväggen.

Rumsindelning Den stora fyndmängden visar att 

aktiviteter har utförts inuti huset under den andra fa

sen. Därtill visar den distinkta fördelningen av flintor- 

na i två zoner på en sannolik rumsindelning av huset i 

ett nordostligt och ett sydvästligt rum. Det nordöstra 

rummet kan tolkas som ett flintbearbetningsrum, 

medan det sydvästra bör ha varit ett bostadsrum (fig.

26). Dessa kan i sin tur avspegla den sociala organisa

tionen av huset, men kan också visa på en praktisk 

uppdelning av utrymmet.

Flintbearbetningsrum I den nordöstra delen av 

huset hittades merparten av de bearbetade flintor- 

na. Dessa utgjordes huvudsakligen av artefakter 

med anknytning till flintslagning. Majoriteten av 
kärnorna, uppfriskningsavslagen, spånen samt av

slagen, avfallet och splittret hittades här. Inom flint- 

bearbetningsrummet finns dessutom indikationer 

på en ytterligare uppdelning i en östlig och västlig 

del.
Flintslagning förefaller främst ha skett i den östra 

delen av rummet. Här fanns den tätaste koncentratio

nen av kärnor och uppfriskningsavslag. Därtill åter

fanns här även en stor del av spånen, avslagen, avfallet 

och splittret samt golvlagrets enda knacksten. Det är 

också rimligt att anta att en stor del av den primära 

bearbetningen av flintorna gjordes här. Fynden av yx- 

eggsavslag och förarbeten till tvärpilar indikerar dess

utom redskapstillverkning.

Spånen utgjorde det dominerande inslaget i den 
västra delen. Då området innehöll få kärnor och 

inte ett enda uppfriskningsavslag, bör flintslagning 

endast ha skett i en mindre omfattning. Förekom
sten av plattformskärnor kan indikera spåntillverk- 

ning. Platsen kan även ha använts för en vidarebear- 

betning av spån till redskap, men inga förarbeten 

till redskap hittades. En möjlighet är istället att spå
nen användes som redskap direkt. De utgör utmärk

ta skärredskap, och kan, tillsammans med de övriga 

redskapen, visa på aktiviteter som skinnbearbet

ning, ben- och/eller hornhantverk. Möjligen utgjor

de utrymmet en förvaringsplats för spån och avslag. 

Det är ett välkänt fenomen att flintslagning ger sto

ra mängder avfall. Det är därför möjligt att använd

bara spån och avslag plockades från slagplatsen och 
förvarades i en annan del av rummet för att undvika 

att användbart flintmaterial försvann bland avfal

let.
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Bostadsrum Den sydvästra delen av huset ka

rakteriserades av en betydligt mindre mängd arte

fakter. Det förefaller därför som detta utrymme 

hållits någorlunda rent från flintavslag, avfall och 

splitter, och tolkas därför ha utgjort ett bostads

rum där man åt, sov och arbetade med skilda akti
viteter, dock inte flintslagning. Även i detta rum 

kunde en viss skillnad ses mellan den östra och 

västra delen.
Den västra delen av utrymmet föreföll ha varit 

städat. En rimlig tolkning är därför att denna yta 
utgjort husets sovavdelning, inte minst med tanke 

på att det var placerat längst ifrån ingången. Ett an
tal redskap hittades även i denna del. De består av 

pilspetsar, tre sticklar, tre slipstenar, eldslagnings- 

flintor, spån och retuscherade avslag. Fynden av 

brända ben kan dessutom indikera hantering av fö

doämnen.

I den östra delen av rummet hittades en ansamling 

av redskap. De består av ett borr, tre knivar och två 

skrapor. Bland dessa förekom dessutom en förtätning 

av spån och retuscherade avslag. Då redskapen var 

centrerade till området strax söder om härden, bör de 

visa på aktiviteter som skinnbearbetning, ben- och 

hornarbete. En koncentration av brända och skjutska- 

dade pilspetsar indikerar dessutom omskaftning av 

redskap.

Det fanns alltså tendenser till en vidare uppdelning 

av bostadsrummet. Likväl hittades spridda redskap 
över hela dess golvyta. Det är därför rimligt att anta 

att denna yta utnyttjades dagtid för olika aktiviteter, 

medan det på kvällen gjordes om till sovrum.

Sammanfattningsvis tolkas huset ha utgjort en bo

stad. Denna bestod av två rum, ett flintbearbetnings- 

rum med en eventuell förvaringsplats och ett bostads

rum, där man bland annat åt sin mat och sov. Troligen 
huserade en familj i bostaden. Den reella boytan, dvs. 

utrymmet innanför vägglinjen, var ca 50 m2 under den 

första fasen och något mindre under den andra fasen, 

ca 40 m2.

Hus 2 - A7681
Läge: Västra delen av undersökningsområdet på Tågerup öst 

Typ: Mesulahus, komplett

Storlek: Konstruktionsforslag 1: ca 14x6 m, konstruktionsforslag 2: ca 

14x5-7 m 

Riktning: NV-SO

Metod Vid matj ordsavbaningen av kulturlager 
A7681 anades en förtätning av artefakter och stenar 

längs dess norra begränsning. Detta intryck förstärk

tes vid den efterföljande ytrensningen för hand. Kul

turlagret tolkades därför som ett möjligt golvlager, 
varvid ett koordinatnät med 0,25 m2 stora rutor upp

rättades över detta.

Sammanlagt handgrävdes 481 rutor i och omkring 

golvlagret. I ett tidigt skede av undersökningen kon
staterades att den norra förtätningen av artefakter och 

stenar bildade en tydlig stenpackning mot botten. Av 

denna anledning undersöktes enbart lagret ovanför 

stenpackningen i en första omgång. Stenpackningen 

fick ligga kvar och dokumenterades därefter med digi

talkamera i plan, varefter det borttogs. I samband med 

undersökningen togs 17 kolprover, 32 mikrodebitage- 
prover och 214 makrofossilprover i golvlagret.

Under golvlagret framkom 31 anläggningar, vilka 

snittades och dokumenterades i skala 1:20. Anlägg

ningarna totalundersöktes, vilket även innefattade 

makrofossilprovtagning i dessa. Avslutningsvis togs 
105 fosfatprover och 105 markkemiska prover i al

ven.

Beskrivning Kulturlagret framkom som en rektangu
lär, något oregelbunden anläggning. Det var ca 

16,5x7,5 m stort och tolkades initialt som ett golvla
ger (fig. 27). Huslämningen låg på den västligaste de

len av en naturlig platå i den svagt sluttande terräng

en.

Vid ytrensningen av golvlagret iakttogs en förtät

ning av flintor och sten längs dess norra begränsning. 
Den bildade här en distinkt gräns för husets utbred

ning mot norr och öster. I väster var den däremot inte 
lika tydlig. Den kunde anas men inte fastställas med 

säkerhet. Undersökningen visade att förtätningen for

made en stenpackning, A23617, orienterad nordväst
sydost. Den var 13 m lång och 0,8-1,7 m bred, dock 

mestadels en meter bred. Stenpackningen låg direkt på 
alven och hade en varierande täthet. Vid undersök

ningen kunde dess västra begränsning bestämmas. 

Dessutom konstaterades att dess norra kant var den 

rakare medan den södra var mer ojämn.

Golvlagrets mäktighet varierade mellan 0,01 och 

0,20 m (fig. 28). Det var mäktigast i den centrala de-
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Figur 27. A7681. Kulturlagrets utbredning. A7681. The extent of the occupation layer.
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Figur 28. A7681. Profiler genom kulturlagret, vilket bestod av gråbrun humös siltig morän. Skala 1:80. 
A768 7. Profiles through the occupation layer, which consisted of greyish-brown humous silty till.
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Figur 29. A7681. Samtliga anläggningar inom begränsningen för kulturlagret. A7681. All the features within the limits of the occupation layer.

len, medan det tunnade ut mot sydväst och sydost. Det 
tunnare lagret i sydväst kan troligen förklaras med att 

den västra delen av kulturlagret påträffades redan vid 

förundersökningen. Följaktligen har ytan framschak- 

tats två gånger, varvid den övre delen av golvlagret 

kan ha skadats. Stenpackningen återfanns emellertid 

oskadd i nordväst, vilket bör innebära att borttag- 

ningen har varit marginell.

Golvfyllningen bestod av gråbrun humös siltig mo
rän och hade en gradvis övergång till alven, bestående 

av grågulröd melerad siltig morän. I söder var dess 

gräns mot alven svår att se. Därtill hade fyllningen 

sydväst om stenpackningen ett större inslag av silt och 

sand. Området, som var välavgränsat och låg på en 

lägre nivå än det övriga golvlagret, tolkas därför ha 

legat utanför huskonstruktionen.
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Konstruktion Stenpackningen fick initialt vara vägle
dande för tolkningen av huskonstruktionen. Den an

togs ha utgjort gränsen för husets norra utbredning 

och därigenom också dess begränsning i sidled. I en
lighet med stenpackningens utsträckning söktes där

för en inre konstruktion, som följde denna samt låg på 

ett rimligt avstånd till densamma. Den borde därtill 

överensstämma så mycket som möjligt med det fram- 
schaktade kulturlagret.

Under golvlagret påträffades 30 anläggningar och 

en yngre störning (fig. 29). Anläggningarna typbe

stämdes som en ränna och 29 stolphål. Utifrån dessa 

lämningar har två möjliga konstruktionsforslag av 

mesulatyp framarbetats.

Konstruktionsforslag 1 Den takbärande konstruk
tionen utgörs i det första förslaget av resterna efter 
fem stolphål i husets mittaxel. Dessa stolphål var 

0,08-0,16 m djupa. Deras fyllningar hade varierande 
färg, men innehöll alla humös homogen siltig morän. 

Stolphålens avstånd till stenpackningens norra kant 
varierade mellan 3,0 och 3,4 m (tab. 5, fig. 30).

Två meter söder om den takbärande konstruktio
nen framkom ytterligare tre stolphål. Dessa var 0,06- 

0,13 m djupa och innehöll brungrå humös homogen 
siltig morän. Stolphålen kan möjligen ha utgjort res

terna efter en vägg.

I den allra östligaste delen av anläggningen på
träffades en ränna, A18745. Den framkom alldeles 

öster om stenpackningens slut och följde därefter 
gränsen för golvlagret söderut. Den var 2,3 m lång 

och 0,3 m bred. Djupet i rännan varierade 0,10-0,23 

m. Den innehöll brun humös homogen siltig morän 
och var tidvis stenskodd. I fält tolkades den ha fung

erat som en dräneringsränna runt huset. Tolkningen 

kan ifrågasättas då rännan slutade abrupt innan hu

sets mittaxel, samtidigt som den där var hela 0,16 m 
djup. En sådan konstruktion skulle troligen ha hållit 

kvar vatten istället för att låta det rinna undan. Med 
tanke på att rännan ställvis var stensatt och att dess 

djup varierade, bör den snarare ha utgjort platsen för 
husets östgavel. Ett antal stolpar kan ha varit place

rade i denna.

Konstruktionsforslag 2 I det andra förslaget utgörs 
den takbärande konstruktionen av sex stolphål i hu

sets mittaxel (tab. 5, fig. 31). Dessa var 0,04-0,16 m 

djupa och innehöll humös homogen siltig morän. 

Stolphålen låg på varierande avstånd till stenpack

ningens norra kant. Avståndet var störst i väster med 
drygt 3,5 m för att successivt minska mot öster till 
drygt 2,5 m.

Även i denna trapezoida konstruktion var rännan 

platsen för husets östgavel. De tidigare nämnda stolp

hålen i söder kan också här ha utgjort resterna efter en 

vägglinje.

Rekonstruktion För att kunna tolka husets konstruk
tion var det nödvändigt att klargöra om stenpackning

en hade legat innanför eller utanför detsamma. Det 
innebar i sin tur också fastställande av den förmodade 

ytterväggens placering.
I fält tolkades ytterväggen ha gått längs stenpack

ningens norra begränsning. Den senare liknades vid 
ett konstruktionselement, där flintor och stenar an

togs ha varit packade på utsidan. De skulle här ha hin

drat vatten från att tränga in vid regn. I samband med 

husets ödeläggelse antogs väggen ha fallit in och med 

den flintorna och stenarna. Tolkningen kunde dock 

avfärdas när det stod klart att stenpackningen låg di

rekt på alven. Den borde ha överlagrat både en för

multnad vägg och ett golvlager, vilket den inte gjorde. 

Detta betyder i sin tur att stenpackningen måste ha 

legat inuti huset, vilket även överensstämde med ränn
ans läge. Denna framkom alldeles öster om stenpack

ningen och bör sannolikt representera resterna efter en 

husgavel. Därför kan huset med stor säkerhet begrän

sas åt norr och öster, vilket även överensstämmer sym

metriskt med golvlagrets utbredning mot söder. I väs

ter fortsatte däremot kulturlagret en bra bit bortom 

stenpackningens slut. Västgaveln bör ändå ha begrän

sats av denna. En anledning är att kulturlagret tydligt 

ändrar karaktär väster om stenpackningen till en mer 

sandig och siltig fyllnad, vilket indikerade att det här 

området hade legat utanför huskonstruktionen. Vida

re sluttade marken bortom den tänkta begränsningen 

markant åt sydväst.

Det är inte möjligt att exakt återge husets grund

konstruktion varför två förslag presenteras. I båda 

förslagen är huset av mesulatyp, och uppskattningsvis 

ca 85 m2 stort. Huset kan i det första konstruktions

forslaget beskrivas som rektangulärt, ca 14x6 m. I hu

sets mittaxel fanns en rad med fem takbärande stolpar.
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Figur 30. Hus 2. Konstruktionsforslag 1, plan. För profiler se tab. 5. House 2. Suggested construction 1. Pian. For profiles, see table 5.

Konstruktionsforslag 2
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Figur 31. Hus 2. Konstruktionsforslag 2, plan. För profiler se tab. 5. House 2. Suggested construction 2. Plan. For profiles, see table 5.
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På vardera sida om denna stod en rad med glest ställda 
korta stolpar, vilka kan ha stöttat överbyggnaden. 

Den senare bestod av stolpar som grävdes ned en me

ter bortom den yttre stolpraden, lades över golvytan 

och sammanfogades vid husets mittaxel. I den östra 

gaveln placerades de i en ränna.

I det andra konstruktionsforslaget har huset en tra

pezoid form, ca 14x5-7 m stort. Huset var bredast i 

väster med ett successivt avsmalnande mot öster. Den 

takbärande konstruktionen bestod av en rad med sex 
stolpar. Stolparna i husets överbyggnad grävdes ner i 

enlighet med de funna stolphålen i söder. Denna bör i 
båda konstruktionsforslagen ha varit sammanflätad 

med ett grenverk, vilket tätats med vass, torv eller 
djurhudar.

Båda de redovisade tolkningsforslagen finner stöd i 

tidigare undersökta bebyggelselämningar från stenål

der i Skandinavien. Det finns exempelvis vissa likheter 
mellan hus 2 med rektangulär form och Skateholms- 

och Vuollerimshusen. Hus 2 var däremot något större 

och hade fler takbärare, fem stycken. I Skateholmshu- 

set identifierades tre centrala stolphål, där ett kan ses 

som en möjlig omstolpning (Larsson 1985, s. 198, fig. 

2a). I Vuollerimshuset framkom samtliga stolphål längs 

golvytans utkanter (Loeffler & Westfal 1985, s. 430, 

fig. 6), inte ett enda kan därför med bestämdhet ha varit 

platsen för en takbärare. Ett bättre exempel är istället 

en möjlig huskonstruktion från Flaadet i Danmark. 

Den identifierades utifrån en rektangulär förtätning av 

flintor, ca 7x8 m, och dateras till maglemosekulturen. 
Vid en kompletterande undersökning konstaterades 

fyra stolphål på rad i den tänkta konstruktionens mitt

axel (Grøn 1990, s. 8ff). Detta rekonstruktionsforslag 

för hus 2 uppvisar också likheter med ett tidigneolitiskt 

hus från Mossby vid Västra Nöbbelöv i Skåne. Det se

nare hade även det en mesulakonstruktion och var näs

tan lika stort, 12x5-6 m. Mossbyhusets centrala stolp
hål var dock 0,4-0,44 m djupa, en markant skillnad 

mot hus 2:s takbärande stolpar som var 0,08-0,16 m 

djupa. Det hade dessutom en mycket tydlig vägglinje 

(Larsson & Larsson 1986, s. 71ff).

Förslaget med en trapezoid husform för hus 2 har 

visst stöd i en tidigmesolitisk hyddlämning i Lavringe 

Mose (Sørensen 1987, s. 54), men den bästa parallel

len utgör ett tidigneolitiskt mesulahus från Fosie IV.

Detta hus hade en tydlig trapetsoid form, med en 113 

bredd av 6 m i öster och 4,8 m i väster (Björhem &

Säfvestad 1989, s. 50, hus 82).

Fynd Tolkningen av huskonstruktionen visade att det 

framschaktade kulturlagret hade en vidare utbredning 

utanför denna i väster. Det finns enligt ovansagda två 

möjliga konstruktionsforslag till hus 2. I det följande 

kommer spridningsbilderna från hus 2 att projiceras 

på grundplanen till konstruktionsforslag 1, dvs. ett 
rektangulärt långhus. Detta innebär att enskilda arte- 

faktgruppers spridning väster om huset även kommer 

att ses. Dessa utesluts däremot vid beräkningarna av 

fyndmängden i huset. Därtill kommer rännan,

A18745, och A18744 att behandlas i var sitt separat 

avsnitt.

Flinta I huset tillvaratogs sammanlagt 45824 bear

betade flintor i golvlagret och stenpackningen tillsam

mans, varav 11% är brända. Av artefakterna utgör 

944 (2%) redskap. Den totala mängden flinta uppgår 

till 107008 g, varav 14% är brända. Mängden red

skap är 24 303 g (23%).

Av den sammanlagda mängden flintartefakter i hu
set, tillvaratogs hela 38% i stenpackningen (fig. 32).

De utgjorde nästan en femtedel av det totala antalet 
insamlade artefakter. Flintorna var jämnt spridda över 

stenpackningen undantaget en sträcka av 2,5 m i dess 

västra del, där stenpackningen var glesare.

En markant flintkoncentration hittades i golvlag

rets centrala del, i området för de mellersta takbärar

na. Här var flintorna jämnt fördelade mellan den söd

ra och norra vägglinjen, med en viss förtätning mot 

norr. Vidare var fyndmängden stor i golvlagret när

mast stenpackningen. I de sydöstra och sydvästra de

larna av golvlagret påträffades däremot mindre mäng

der bearbetad flinta. Dessa låg till viss del i områden
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Figur 32. Hus 2. Den totala mängden flinta och dess spridning i golvlagret och stenpackningen. 
House 2. The total quantity of flint and its distribution in the floor layer and the stone packing.

Figur 33. Hus 2. Den brända flintans spridning i golvlagret och stenpackningen.

House 2. The distribution of burnt flint in the floor layer and the stone packing.
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som hade ett tunnare kulturlager. Skillnaderna i lager

tjockleken var emellertid små och bör därför inte ha 
påverkat resultatet i någon större omfattning.

I området väster om huset framkom ytterligare en 
koncentration av artefakter med en sammanlagd vikt 

av 11807 g. Flintorna låg i nära anslutning till den 

tänkta västgaveln med en viss dragning in i huset. Den 

senare kan eventuellt ha orsakats av en s.k. Tramp- 
ling-effekt och skulle därigenom kunna visa på ett in- 

gångsparti. Vid all flintslagning fås omgående stora 
mängder avfall, som i längden blir otympligt att ha 

kvar. Dessutom finns den uppenbara risken att skära 

sig på de vassa avslagen. Därför bör dessa ha röjts 

undan kontinuerligt under tiden som huset användes 

(Sørensen 1993a, s. 25). Följaktligen bars eller kasta
des avfallet ut, vilket resulterade i en utdragning av 

flintan mot ingången och utanför densamma. Då om

rådet väster om huset innehöll mer sand och silt, är det 

också möjligt att flintorna lättare trampades ner här.

Bränd flinta Av den sammanlagda mängden bränd 

flinta påträffades hela 38% i stenpackningen (fig. 33). 
Denna innehöll i genomsnitt 111g eldpåverkad flinta 

per ruta, vilken kan jämföras med golvlagrets 34 g per 

ruta. Däremot var andelen bränd flinta lika i golvlag

ret och stenpackningen, 14% i vardera område.

I stenpackningen kunde större förtätningar av 

bränd flinta ses i dess centrala och östra del. Dessa 
koncentrationer kan däremot inte ha varit platserna 

för härdar då de låg alldeles för nära husets ytterbe- 

gränsning. De bör snarare ha utgjort rester efter här

dröjningar från de inre delarna av huset.

I golvlagret framkom merparten av den eldpåver- 
kade flintan i området för de mellersta takbärarna. 

Här kunde mindre koncentrationer ses nordväst och 

söder om desamma. Ser man dessutom till förekom

sten av skörbränd sten, framkom dessa framförallt i 

området söder om takbärarna. När den brända flintan 
relaterades till flintmängden för varje enskild ruta, 

försvann de båda koncentrationerna helt. Platsen för 

en eller flera härdar kan därför inte fastställas. Däre

mot är det mycket sannolikt att åtminstone en har fun

nits centralt i huset.
I området väster om huset framkom ytterligare en 

ansamling av bränd flinta, sammanlagt 2005 g. Denna 
kvarstod även när den eldpåverkade flintan relatera- 115 

des till flintmängden för varje ruta. Den kan därför ha 
utgjort platsen för en härd, men kan också komma 

från röjningar av härdar i huset.

Kärnor Sammanlagt tillvaratogs 155 kärnor i huset, 

varav 72 stycken i golvlagret och 83 stycken i sten

packningen (tab. 7).

Plattformskärnorna utgör 21% av kärnorna (fig.

34). Mer än hälften av dessa hittades i stenpackning

en, där merparten var samlade till dess centrala del. I 
golvlagret påträffades de framförallt söder om de mel

lersta takbärarna, rakt söder om motsvarande anhop
ning i stenpackningen.

De polygonala kärnorna utgör hela 73% av kär

norna (fig. 35). Liksom den förra gruppen hittades 

merparten i stenpackningen. Flertalet tillvaratogs här i 
dess östra och västra del. I golvlagret framkom de po

lygonala kärnorna i den centrala delen av huset och i 

anslutning till stenpackningen i väster.

Spånkärnorna utgör 6% av kärnorna. De repre

senteras av fem handtagskärnor, varav flertalet hitta
des i den sydvästra delen av golvlagret. Därutöver på

träffades tre stycken i stenpackningen.
I området väster om huset tillvaratogs sammanlagt 

18 kärnor. De består av en handtagskärna, en tvåsidig 

spånkärna, fyra plattformskärnor och tolv polygonala 

kärnor.

Uppfriskningsavslag & sidofragment till kärnor Sam
manlagt hittades 40 uppfriskningsavslag och 6 sido

fragment till kärnor i huset. Av dessa framkom 27 

stycken i golvlagret och 19 stycken i stenpackningen 
(fig. 36).

I golvlagret fanns merparten av uppfriskningsav- 

slagen ansamlade till området alldeles söder om de 

mellersta takbärarna. Därtill framkom ett antal i an-
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Plattformskärna

Figur 34. Hus 2. Plattformskärnornas spridning i golvlagret och stenpackningen. 
House 2. The distribution of platform cores in the floor layer and the stone packing.

Polygonalkärna

Figur 35. Hus 2. De polygonala kärnornas spridning i golvlagret och stenpackningen.

House 2. The distribution of polygonal cores in the floor layer and the stone packing.
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Sidofragment

Uppfriskningsavslag

Figur 36. Hus 2. Uppfriskningsavslagens och sidofragmentens spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of rejuvenation flakes and lateral fragments in the floor layer and the stone packing.

N

Knacksten

Figur 37. Hus 2. Knackstenarnas spridning i golvlagret och stenpackningen.

House 2. The distribution of hammerstones in the floor layer and the stone packing.
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Figur 38. Hus 2. Spånens spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of blades in the floor layer and the stone packing.

Mikrospån

Figur 39. Hus 2. Mikrospånens spridning i golvlagret och stenpackningen.

House 2. The distribution of microblades in the floor layer and the stone packing.
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slutning till stenpackningen. I den senare var uppfrisk- 

ningsavslagen spridda över hela ytan. Ytterligare sex 

uppfriskningsavslag tillvaratogs utanför huset i väster.

Knackstenar I huset tillvaratogs sammanlagt sexton 
knackstenar, varav sex av flinta och tio av bergart (fig. 

37).
Merparten av knackstenarna hittades i stenpack

ningen, eller i golvlagret närmast denna. Därutöver 

hittades en knacksten av flinta väster om huset.

Spån Sammanlagt hittades 309 spån, varav 185 
stycken i golvlagret och 124 stycken i stenpackningen 

(fig. 38).
Spånen fördelade sig relativt jämnt över golvlagret. 

En förtätning kunde emellertid anas i dess centrala 

del, vilken hade en dragning norrut. Mer tydlig var 

istället spridningen av spånen i stenpackningen. I den
na kunde en markant förtätning ses från centrum och 

vidare österut. Utanför huset i väster framkom ytterli

gare 57 spån.

Mikrospån I huset påträffades totalt 130 mikrospån. 

Av dessa hittades 113 stycken, varav ett retuscherat, i 

golvlagret och 17 stycken i stenpackningen (fig. 39).

Mikrospånen var tydligt fördelade till golvlagret. 

Endast ett fåtal påträffades i stenpackningen. Utöver 

dessa tillvaratogs ytterligare 43 mikrospån utanför 

huset i väster.

Retuscherade avslag I huset framkom 99 retuschera

de avslag, varav 59 stycken i golvlagret och 40 i sten

packningen. Utöver dessa hittades ett inhaksretusche- 

rat avslag och två retuscherade flintor i golvlagret (fig. 

40).

Inom golvytan var de retuscherade avslagen samla

de till dess centrala del med en förtätning mot norr. En 

mindre ansamling kunde också ses i den allra västli

gaste delen. I stenpackningen fanns de spridda utan 

någon markant koncentration. Väster om huset tillva

ratogs ytterligare 14 retuscherade avslag.

Retuscherade spån Totalt tillvaratogs 32 retusche

rade spån i huset, av vilka 22 stycken hittades i golv
lagret och 10 stycken i stenpackningen (fig. 41). Där

utöver påträffades åtta inhaksretuscherade spån, va

rav två stycken i stenpackningen och de resterande i 119 

golvlagret.
De retuscherade spånen var tydligt samlade till 

området för de mellersta takbärarna, söder om en 
motsvarande anhopning i stenpackningen. De inhaks

retuscherade spånen hittades norr om de mellersta 
stolphålen i nära anslutning till stenpackningen. Där

till tillvaratogs 8 retuscherade spån väster om huset.

Pilspetsar I hus 2:s kulturlager tillvaratogs samman
lagt 56 pilspetsar, bestående av 20 sneda tvärpilar, 31 

raka tvärpilar och 5 obestämbara tvärpilar. Utöver 

dessa framkom i golvlagrets ytskikt tre spånpilspetsar, 

vilka kan dateras till övergången MNAV/MNB.

Av de mesolitiska spetsarna påträffades 34 stycken 

i golvlagret och 11 stycken i stenpackningen (tab. 8, 

fig. 42). Utöver dessa tillvaratogs två exemplar i den 

östra väggrännan, en i ett stolphål tillhörande den 

södra vägglinjen samt åtta omedelbart väster om hu

sets västgavel. Av samtliga tvärpilar är fem stycken 

brända och tolv stycken sannolikt skjutskadade (fig.

43). Merparten av pilspetsarna tillvaratogs i husets 

centrala del, i området för de mellersta takbärarna.

Här återfanns också flertalet av de skjutskadade ex
emplaren. Därtill påträffades spetsar även i den östra 

och den västra delen av golvlagret.

Yxor I golvlagret och stenpackningen tillvaratogs 
sammanlagt nitton yxor, fördelade på fyra kärnmejs- 

lar, nio kärnyxor och sex skivyxor (tab. 9, fig. 44). 

Därutöver hittades en tjocknackig yxa i fyllningen 

som överlagrade stenpackningen i nordväst. Denna 

kan typologiskt dateras till övergången MNA/MNB 

och är således inte samtida med huskonstruktionen.

Merparten av yxorna hittades i stenpackningen. 
Skivyxorna låg klart fördelade till den östra delen av 

stenpackningen, medan kärnyxorna var jämnt spridda
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Figur 40. Hus 2. De retuscherade avslagens spridning i golvlagret och stenpackningen. 
House 2. The distribution of retouched flakes in the floor layer and the stone packing.

Figur 41. Hus 2. De retuscherade spånens och inhaksretuscherade spånens spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of retouched blades and concave-retouched blades in the floor layer and the stone packing.
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Figur 42. Hus 2. Pilspetsarnas spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of arrowheads in the floor layer and the stone packing.

Figur 43. Hus 2. De brända och skjutskadade pilspetsarnas spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of burnt and shot-damaged arrowheads in the floor layer and the stone packing.
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Figur 44. Hus 2. Yxornas spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of axes in the floor layer and the stone packing.

Kärnborr
• 1
Skivborr
■ 1
Spånborr
a l

N

Figur 45. Hus 2. Borrarnas spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of awls in the floor layer and the stone packing.
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i denna. Endast fyra yxor påträffades i själva golvlag

ret. Av dessa återfanns två stycken intill den förmoda

de vägglinjen i söder. De resterande yxorna återfanns 

väster om centrum.

Borr Sammanlagt tillvaratogs tio borr i huset (tab.

10, fig. 45). Dessa består av sju skivborr, två spånborr 

och en kärnborr.

Merparten av borrarna hittades spridda i stenpack- 

ningen. De resterande framkom i golvlagrets centrala 

del i nära anslutning till stenpackningen.

Knivar Sammanlagt hittades 36 knivar i huset, re

presenterade av 12 skivknivar och 24 spånknivar (tab.

11, fig. 46).
Mer än hälften av knivarna framkom i husets sten- 

packning. Här fanns en förtätning dels från centrum 

och västerut, och dels i den östra delen. I golvlagret 

fanns knivarna samlade till den mellersta delen av hu

set och i nära anslutning till stenpackningen. Utöver 

dessa hittades en spånkniv i området väster om huset.

Skrapor I anslutning till huset tillvaratogs 30 skra

por, fördelade på 6 spånskrapor och 24 skivskrapor 

(tab. 12, fig. 47).

Merparten av skraporna hittades i golvlagret. En 
markant koncentration fanns i området för de meller

sta takbärarna, och består nästan uteslutande av skiv

skrapor. Därutöver hittades spridda skrapor i golvlag

rets östra och västra delar. Anmärkningsvärt få skra

por hittades i stenpackningen. Här återfanns de 
huvudsakligen från centrum och österut.

Väster om huset tillvaratogs två spånskrapor. Där
utöver påträffades en spånskrapa norr om stenpack

ningen och ytterligare två stycken söder om husets be
gränsning.

Sticklar I huset tillvaratogs sammanlagt tretton 

sticklar, fördelade på en kärnstickel, sju skivsticklar 

och fem spånsticklar (tab. 13, fig. 48).

Flertalet sticklar hittades i husets golvlager, framfö

rallt i den västra delen med dragning söderut. I sten

packningen påträffades endast två sticklar. Därutöver 

tillvaratogs en spånstickel väster om huset.

Eldslagningsflinta Totalt påträffades tolv eldslag- 

ningsflintor i huset (fig. 49). Av dessa framkom nio 

stycken spridda i golvlagret och endast tre stycken i 

stenpackningen. Väster om huset tillvaratogs ytterli

gare tre eldslagningsflintor.

Slipsten En slipsten av sandsten påträffades i den 

nordöstra delen av golvlagret (fig. 49).

Artefakter med anknytning till redskapstillverk- 
ning I huset hittades förarbeten till en kärnyxa, en 

limhamnsyxa, två tvärpilar och två handtagskärnor. 
Därutöver tillvaratogs två stickelavslag och två yx- 

eggsavslag (fig. 50). Artefakterna påträffades i sten
packningen och spridda i golvlagret.

I området väster om huset framkom ytterligare ett 

stickelavslag, ett yxeggsavslag och två förarbeten till 

tvärpilar.

Ben Sammanlagt tillvaratogs 12 gram ben i huset, 

varav nära 2 g är brända. Endast ett ben kunde artbe

stämmas närmare, en klöv från ett vildsvin (Sus scro- 

fa). Merparten av de brända benen hittades i nära an
slutning till stenpackningen.

Fynden från rännan I rännan, Al8745, tillvara
togs nära 900 flintartefakter, varav 18% är brända 

och 3% är redskap. Den sammanlagda vikten är 

drygt 3 kg, av vilken 23% är bränd. Redskapen vä

ger 732 g (23%).

Redskapen består av en eldslagningsflinta, fyra po- 

lygonala kärnor, två uppfriskningsavslag, två raka 

tvärpilar, två skivknivar och två spånskrapor samt ett 

flertal spån och mikrospån.

Fynden från A18744 - ett vindfälle I den östra de

len av hus 2 påträffades en anläggning, A18744, vil

ken genomskar, såväl golvlagret som stenpackningen. 

Denna var oregelbunden till formen, ca 4x0,4-1,2 m,

123
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Figur 46. Hus 2. Knivarnas spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of knives in the floor layer and the stone packing.

Figur 47. Hus 2. Skrapornas spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The distribution of scrapers in the floor layer and the stone packing.
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Figur 48. Hus 2. Sticklarnas spridning i golvlagret och stenpackningen. 
House 2. The distribution of burins in the floor layer and the stone packing.

Figur 49. Hus 2. Slipstenens läge och eldslagningsflintornas spridning i golvlagret och stenpackningen.
House 2. The location of grindstones and the distribution of strike-a-lights in the floor layer and the stone packing.
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och orienterad S-N. Anläggningsdj upet varierade med 

ett största djup av 0,5 m i centrum, vilket minskade 

successivt mot norr och söder.

I anläggningen tillvaratogs sammanlagt 2855 flin- 

tor, varav 22% är brända och 3% är redskap. Den 
slagna flintan väger nära 17 kg, av vilken 12% är 

bränd. Redskapen väger 3,2 kg (19%). Utöver flint

materialet hittades 32 g neolitisk keramik ytligt i an

läggningen.

Merparten av fynden överensstämmer med fynd

materialet från hus 2. Av dessa har flertalet anknyt
ning till flintbearbetning, och består av tre knackste- 

nar, fyra uppfriskningsavslag, ett yxeggsavslag, kär
nor, spån och mikrospån. Övriga redskap utgörs av en 

skivyxa, en kärnmejsel, två knivar, en borr, en stickel, 

en skrapa och fyra sneda tvärpilar.

Anläggningen är svårtolkad, men förhållandet att 

den genomskar både golvlagret och stenpackningen 

visar att den inte kan ha varit samtida med huset. 

Keramikfynden indikerar en neolitisk datering, men 
detta förefaller tveksamt då inga ytterligare neoliti- 

ska fynd hittades. En rimligare tolkning är istället att 

anläggningen utgjorde spåren efter ett vindfälle, vil

ket dess form och varierande djup antyder. De meso- 

litiska artefakterna bör därför härröra från hus 2.

Datering Precis som fallet var för hus 1 gav ‘^-date

ringarna missvisande resultat för hus 2 (se avsnittet 

14C-dateringarna av huslämningarna på Tågerup). 

Dateringen av huset fick därför göras utifrån en typo

logisk analys av fyndmaterialet. I hus 2 tillvaratogs le- 

dartefakter från flera tidsperioder. Merparten av dessa 

är mesolitiska, men neolitiska förkommer också. De 

senare består av tre spånpilspetsar, ett förarbete till en 
spånpilspets och fragmentet av en tjocknackig yxa. 

Därtill hittades en mindre bit neolitisk keramik i den 
ovan beskrivna anläggningen, Al8744. Då de neoliti

ska fynden hittades i övergången mellan matjorden 
och golvlagret måste de betraktas som lösfynd.

De tillvaratagna artefakterna från husets golvla

ger och stenpackning har istället en tydlig senmesoli-

tisk prägel. Då golvlagret uppvisade en klar homoge

nitet över den tänkta konstruktionen, och stenpack

ningen kunde knytas till boendefasen, bör huset da

teras till mesolitisk tid. Det kan, liksom hus 1, hänfö

ras till erteböllekulturen. De tidstypiska redskapen 

består av sex skivyxor, ett förarbete till en limhamns- 

yxa och 56 tvärpilar. De senare består av 20 sneda 

och 31 raka tvärpilar samt 5 obestämbara tvärpilar. 

Sammanlagt kunde 45 pilspetsar typbestämmas (tab. 

14).

Den procentuella fördelningen av pilspetsarna vi

sade att samtliga av Vang Petersens faser fanns repre

senterade i materialet, med likartade andelar för samt
liga tre faser under erteböllekultur. Värt att notera är 

även den höga andelen för Vedbaek-fasen (18%). I hu

set tillvaratogs åtta handtagskärnor, varav fem i golv
lagret och tre i stenpackningen. Dessa är ledartefakter 

för kongemosekulturen, men förkommer också under 

den äldsta delen av erteböllekulturen (Sørensen 1996, 

s. 59). Handtagskärnor med fronthöjder mellan 1 och 
3 cm hänförs vanligen till yngre kongemosekultur, 

medan handtagskärnor med fronthöjder över 3 cm 

placeras i äldre kongemosekultur (Vang Petersen 

1993, s. 58). Fronthöjderna på de tillvaratagna hand- 
tagskärnorna i hus 2 mäter mellan 1,5 och 3,5 cm. Av 

dessa finns en större grupp om fem stycken samlade 

till intervallet 2,0-2,8 cm, medan endast två stycken 

överstiger 3 cm. Flertalet kan alltså knytas till den 

yngsta perioden för handtagskärnornas användning, 
vilket talar för en datering av huset till den äldre delen 

av erteböllekulturen.

Flintspridningsanalys I det följande kommer en ana

lys att göras för artefakterna i hus 2. För att lättare 
åskådliggöra tolkningen av vilka aktiviteter som kan 

ha företagits i huset presenteras tolkningen av golv

ytan och stenpackningen var för sig.

Rumsindelrting Hus 2:s golvyta kan delas in i tre 
skilda zoner utifrån spridningen av artefakterna i 

golvytan. Dessa består av två närmast fyndtomma
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Figur 50. Hus 2. Spridning av artefakter med anknytning till redskapstillverkning i golvlagret och stenpackningen. 
House 2. The distribution of artefacts associated with tool manufacture in the floor layer and the stone packing.

Bostadszon

Aktivitetsrum
Bostadszon

Figur 51. En schematisk bild på hus 2:s inre organisation i en flintbearbetningszon och två bostadszoner. 
Schematic picture of the internal organization of house 2 into a flint-working zone and two dwelling zones.
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områden i den östra och västra delen, samt ett fyndin

tensivt område i den centrala delen. Uppdelningen bör 

avspegla den inre organisationen av utrymmet. I ana

logi med hus 1 tolkas därför de fyndtomma områdena 
ha utgjort två skilda bostadszoner, åtskilda av en akti- 

vitetszon med anknytning till flintbearbetning (fig. 

51). De tre zonerna kan ha utgjort tre separata rum, 
men då inga indikationer på skiljeväggar finns i form 

av stolphål, får man anta att utrymmena hållits mer 

eller mindre öppna.

Flintbearbetningszon Den centrala delen av golv

ytan karakteriserades av sin större mängd artefakter i 

fyllningen. Den omfattade en yta av ca 20 m2. Fynd

sammansättningen visar att en stor del av aktiviteter

na bör ha varit förlagd hit, som flintslagning och red- 

skapstillverkning. En härd bör även ha funnits i denna 

del.
I området söder om takbärarna hittades merparten 

av plattformskärnorna, de polygonala kärnorna och 
uppfriskningsavslagen. Vidare fanns här en större 

mängd spån samt avslag, avfall och splitter. Flintslag

ning bör därför ha skett i denna del av huset. Kärnor

na och uppfriskningsavslagen indikerar dessutom en 

primär flintbearbetning.

I området norr om de mellersta takbärarna, i an

slutning till stenpackningen, fanns en förtätning av 

plattformskärnorna. Utöver denna hittades också en 

stor mängd avslag, avfall och splitter. Redskapen var 
en markant fyndgrupp. Dessa består av framförallt 

skrapor, men även borr, knivar, sticklar, retuscherade 

avslag och spån. Redskapen användes vanligen vid ar

beten i organiskt material, som skinn, trä, horn och 

ben (Juel Jensen & Brinch Petersen 1985). Indikatio

ner på redskapstillverkning finns i form av två stickel- 

avslag. I området för de mellersta takbärarna hittades 

också merparten av pilspetsarna, av vilka ett antal 

uppvisar skjutskador. Dessa kan indikera två möjliga 

aktiviteter i huset, dels hantering av bytesdjur inom

hus, dels en återanvändning av gamla pilar. De söndri- 

ga spetsarna kastades, men skaften återanvändes sä

kerligen om det var möjligt. Det är därför sannolikt 

att även redskap omskaftades i den här delen av huset.

Bostadszoner Den östra och västra delen av huset 
karakteriserades av mindre mängder artefakter. Ut

rymmena var ungefär lika stora och omfattade ca 20 

m2 vardera. Liksom fallet var för hus 1 föreföll dessa 

ha hållits någorlunda rena från avfall och redskap. De 

tolkas därför ha utgjort zoner där man åt, sov och ar

betade med skilda aktiviteter. I den västra delen hitta

des ett antal sticklar och merparten av handtagskär- 

norna. De senare indikerar mikrospåntillverkning. I 

den östra delen tillvaratogs istället några skrapor.
Möjligen beboddes huset av två familjer samtidigt, 

vilka hade var sin åtskild bostadsdel med en gemen

sam aktivitetsyta däremellan.

Stenpackningen - en dumpzon Vid ytrensningen av 

hus 2:s kulturlager kunde en förtätning av flintorna 

iakttas längs dess norra begränsning. Den vidare un
dersökningen visade att den mot botten bildade en 

tydlig stenpackning. Fynden separerades därför i två 

stick, dels till lagret ovanför stenpackningen och dels 

till själva stenpackningen. De två sticken bör emeller

tid ses som en enhet, där artefakterna ackumulerats 

under tiden som huset användes.

Stenpackningen innehöll 38% av de tillvaratagna 

artefakterna i vikt eller en femtedel av det insamlade 

materialet. Den rymde dessutom 38% av den sam
manlagda mängden bränd flinta. I relation till storle

ken av respektive yta innehöll stenpackningen (13 m2) 

tre gånger mer eldpåverkad flinta än golvlagret (69 

m2). Flintorna vägde i genomsnitt 5 g i stenpackningen 

och 1,8 g i golvlagret. Av dessa hade redskapen en 
medelvikt av 32 g i stenpackningen och 22 g i golvlag

ret. För fyndgruppen avslag, avfall och splitter blev 

förhållandet 3,8 g respektive 1,4 g. Stenpackningen 

innehöll således både större och tyngre artefakter.

Av allt att döma härrör artefakterna i stenpack

ningen från röjningar av golvytan. Stenpackningen 

tolkas därför som en dumpzon, vilken måste ha acku-
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mulerats under tiden som huset användes. En tolkning 

som stöds av förhållandet att artefakterna även hitta

des i lagret ovanför stenpackningen. Uppenbarligen 

har en stor del av avfallsdumpningen skett inomhus 

mot husets nordvägg. Vidare antas överbyggnaden ha 

gått ända ner till marken, vilket innebar att utrymmet 

närmast väggen måste ha varit förhållandevis trångt. 

Utrymmet utgjorde därför en lämplig yta att dumpa 

avfall på. Avfallsmaterialet som dumpades här kan 

delas in i tre huvudgrupper; härdrester, flintavfall och 

skär- och huggredskap.
Även om de brända flintorna bara utgör 14% av 

den sammanlagda mängden flinta i stenpackningen, 

är den en markant grupp när den relateras till total
mängden eldpåverkad flinta. Den brända flintan bör 

därför komma från röjningar av härdar från husets 

inre. Deras exakta lokaliseringar kunde dessvärre 

inte fastställas, men åtminstone tre härdar bör ha 

funnits i huset, en i varje bostadsdel, samt en i husets 

centrala flintbearbetningszon. Den senare konstate
rades utifrån anhopningar av bränd flinta och sam

manföll med en liknande ansamling rakt norrut i 

stenpackningen. Det finns därför all anledning att se 

koncentrationen i stenpackningen som härdrester 
från en central härd. Detta resonemang ger även fog 

för att se den östra ansamlingen av bränd flinta i 

stenpackningen som härdröjningar i husets östra bo

stadsdel.
Förutom härdrester, kastades även flintavfall i 

stenpackningen. Dessa bestod av större och tyngre ar

tefakter, merparten från flintbearbetningszonen. Arte

fakterna består av kärnor, knackstenar, spån samt av

slag och avfall. De allra minsta artefakterna saknades 

nästan helt i stenpackningen. Dessa består av splitter, 
mikrospån och tvärpilar, vilka lätt försvann ner i gol

vet. Det innebär att de större artefakterna från flintbe
arbetningen rensades undan, vilka kanske också var 

lättast att samla upp.

Slutligen hittades en relativt stor mängd skär- och 

huggredskap i stenpackningen. Dessa består framfö

rallt av knivar, spån och yxor. Samtliga användes för

att skära och hugga i organiska material, som trä, 

horn och ben. Då de är lätta att tillverka, kastades de 

troligen direkt när de ansågs slöa. Sålunda blir de ock

så viktiga indikationer på att stenpackningen har ack

umulerats över tid. Följaktligen hittades 16 av knivar

na i det ovanliggande lagret, medan endast 5 hittades i 

själva stenpackningen. För spånen var förhållandet 

nästan lika, 60 stycken i det ovanliggande lagret och 

69 stycken i själva stenpackningen. I jämförelse med 

skär- och huggredskapen förekom skraporna mer spo

radiskt i stenpackningen. De förefaller därför ha an

vänts under längre tid innan de ratades. De utgjorde 
mer hållbara redskap och kunde med lätthet omskär

pas om så behövdes.

Avslutningsvis står det klart att området för sten

packningen utgör en ackumulerad dumpzon. Den 

innehöll den relativt största mängden bränd flinta, 

flintavfallet från flintbearbetningen och de ratade red

skapen.

Bostad Sammanfattningsvis tolkas huset som en bo
stad för två familjer som hållit till i var sin ände av 

huset. De disponerade var sin bostadsdel med en där

till gemensam flintbearbetningszon i husets centrala 
del. Den reella hoytan för varje familj uppgick till ca 

30 m2, vilket i stort motsvarar hus l:s reella boyta un

der den andra fasen.

Området väster om huset I området väster om huset 

tillvaratogs artefakter av samma slag som hittades i 

aktivitetszonen. Dessa består av artefakter från flint

bearbetning, som kärnor, uppfriskningsavslag, spån, 

mikrospån, avslag, avfall och splitter. Utöver dessa 

hittades redskap och pilspetsar. Redskapen består av 
en borr, en kniv, tre skrapor och tre sticklar.

Möjligen utgjorde området en utomhusliggande 

arbetsyta, men det kan även använts som en dump- 

ningsplats för avfall från huset. Utdragningen av arte

fakterna i den västra delen av golvlagret indikerade ett 

ingångsparti. Det är troligt att en del av avfallet härrör 

från röjningar av denna yta.
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Figur 52. A8205. Kulturlagrets utbredning. A8205. The extent of the occupation layer.
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Figur 53. A8205. Profiler genom kulturlagret, vilket bestod av brungrå humös homogen siltig morän. Skala 1:80. 
A8205. Profiles through the occupation layer, which consisted of brownish-grey humous homogenous silty till.
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Figur 54. A8205. Samtliga anläggningar inom begränsningen för kulturlagret. A8205. All the features within the limits of the occupation layer.

Vindskydd - A8205
Fas 1

Läge: Mellersta delen av undersökningsområdet på Tågerup öst 

Typ: Hus, ej komplett, alt. ett mindre vindskydd, komplett 

Storlek: ca 7x2,5 m 

Riktning: -

Fas 2

Lage: Mellersta delen av undersökningsområdet pä Tägerup öst 

Typ: Vindskydd, komplett 

Storlek: ca 15x4,5 m 

Riktning: OSO-VNV

Metod På Tågerup öst framkom i anslutning till ar

betsområdets södra gräns ett kulturlager, A8205, vil

ket ytrensades omsorgsfullt för hand. Vid detta arbete 
dokumenterades de ytligt liggande artefakterna och 
stenarna på en särskild plan i skala 1:20. Över lagret 

upprättades ett koordinatnät med 0,25 m2 stora rutor.

Sammanlagt handgrävdes 265 kvartsmeterrutor 

och 24 kvadratmetersrutor i, och i anslutning till, kul

turlagret. Lagret skulle egentligen ha grävts i enbart 

0,25 m2 stora rutor, men översvämmades gång på

gång av regnvatten efter stora skyfall. Förutom att 
golvlagret kom att stå under vatten, underminerades 

även schaktväggen mot banvallen. Grus lades därför 

mot schaktväggen för att hindra denna att falla in över 
golvlagret. Dessutom grävdes området närmast ban

vallen i större enheter. För att dokumentera golvlag

rets stratigrafi sparades en kryssprofil. I golvfyllning

en togs 10 kolprover, 23 mikrodebitageprover och 

158 ma kroprover.
Under golvlagret framkom 23 anläggningar, vilka 

snittades och dokumenterades i skala 1:20. Samtliga 

anläggningar totalundersöktes, vilket även innefatta

de makrofossilprovtagning i dessa.

Beskrivning Kulturlagret tolkades initialt som ett 

golvlager. Det var halvcirkelformat, 16x7 m, och låg 

på en yta som sluttade 0,47 m mot söder (fig. 52). 

Golvlagrets mäktighet varierade 0,01-0,31 m, och 

fyllningen bestod av brungrå humös homogen siltig 

morän (fig. 53).

Kulturlagrets södra begränsning kunde inte fast

ställas då det fortsatte in under den befintliga ban

vallen. Dessutom var dess utbredning mot öster nå-
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got diffus med en otydlig gräns till ett annat kultur

lager, A40186. En recent dräneringsränna, oriente
rad N-S, genomskar kulturlagret i dess västra del. I 

anslutning till denna påträffades en ytligt liggande 
härd, A4050. Härden låg ca 0,3 m från golvlagrets 

norra begränsning och bör därför inte ha varit sam

tida med detta.

Konstruktion Under kulturlagret påträffades 23 

stolphål, varav 11 kan betraktas som tveksamma (fig. 

54). Dessa var distinkta i plan, men blev skadade av 

kraftiga regnskurar. Således var ibland bara de negati

va avtrycken kvar efter deras nergrävningar.

Merparten av stolphålen, 20 stycken, kunde sam

manföras till två skilda konstruktioner, vilka i sin tur 

utgjorde var sin byggnadsfas. Konstruktionen under 

den första fasen kan ges två tolkningsforslag, ett hus 

eller ett mindre vindskydd. Den andra fasens kon

struktion utgjordes av ett större vindskydd.

Fas 1 Den första fasens konstruktion låg i den västra 

delen av anläggningen. Den utgjordes av sex stolphål, 

vilka låg i en ofullständig halvcirkelformad linje (tab. 

15, fig. 55). Stolphålen var 0,05-0,12 m djupa och 

innehöll brungrå humös homogen siltig morän.

Möjligen ingick stolphålen i en huskonstruktion. 
Tolkningen grundas på den ovan beskrivna stolprad

ens halvcirkelform, vilken kan liknas vid hus l:s vägg
linje. Dessutom var avståndet mellan de motstående 

stolphålen ca sju meter. Om detta var konstruktionens 

begränsning i sidled uppvisar huset samstämmighet 

med hus l:s andra fas gällande form och storlek. Detta 

innebär i sin tur att endast fragmentariska delar av 
den norra vägglinjen fanns bevarad. Den södra vägg

linjen saknades helt, men borde till stor del ha legat 

under banvallen.
Konstruktionen kan även ha utgjorts av ett mindre 

vindskydd, ca 7x3 m stort. Storleksmässigt uppvisar 
det likheter med vindskyddet från Ageröd I:HC. Det 

senare hade ett ovalt, stensatt, golv, ca 8x3 m, och tro

ligen öppen front mot vattnet (Larsson 1978, s. 197).

Fas 2 Under den andra fasen utgjordes konstruktio
nen av ett större vindskydd. Dess utbredning fastställ

des utifrån stolphålens lägen och det artificiellt skapa
de golvet. Därtill visade flintspridningen på en distinkt 

gräns för golvytans utbredning mot söder. Följaktligen 
kunde hela konstruktionen avgränsas inom undersök

ningsområdet.
Vindskyddet hade en halvcirkelformad grundplan, 

15x4,5 m. Vid undersökningen framgick att dess golv 

hade blivit nersänkt i alven. En tydlig nergrävnings- 

kant kunde följas längs dess norra begränsning. I an
slutning till denna framkom dessutom en förtätning av 

knytnävsstora och större stenar i bottennivån, vilken 

kunde liknas vid en enklare stenpackning.

Sammanlagt 13 stolphål kan knytas till konstruk

tionen (tab. 16, fig. 56). Dessa var 0,03-0,17 m djupa 

och innehöll brungrå humös homogen siltig morän. 
Av stolphålen framkom tio i anslutning till nergräv- 

ningskanten. I den allra västligaste delen formade de 

en sammanhängande linje, där det inbördes avståndet 

mellan stolphålen var drygt en halv meter. Dessa bör 

utgöra resterna efter en överbyggnad. De tre övriga 

stolphålen påträffades i en östvästligt orienterad rad, 

längs den tänkta begränsningen av golvytan mot sö

der. Avståndet dem emellan var 6,2 m och 6,7 m. 

Dessa tolkas som platserna för konstruktionens mitt

stolpar, vilka bar upp överbyggnaden.

Rekonstruktion I det följande beskrivs rekonstruk

tionen för fas 2:s större vindskydd. För beskrivning av 

fas l:s möjliga huskonstruktion hänvisas till den tidi

gare rekonstruktionen av hus 1.

Vindskyddets grundplan var halvcirkelformad och 

15x4,5 m stor. Dess grundstomme bestod troligen av 

en rak, östvästligt orienterad stolprad, representerad 
av de tre mittstolparna. Ytterligare ett antal stolpar 

kan ha stått i denna rad då avståndet mellan de fram
komna stolphålen var stort, drygt sex meter. Mellan 

mittstolparna lades stockar, vilka bildade en langsgå
ende balk. Denna tolkas som vindskyddets takbäran
de konstruktion och front mot vattnet. Överbyggna

den bör ha varit konstruerad av slanor, vilka grävdes 
ner längs golvets norra utkant, böjdes över detsamma 
och fästes vid tvärbalken. Överbyggnaden var troligen 

sammanflätad med ett grenverk, vilket tätats med 

vass, torv eller djurhudar.
Förekomsten av stolphål visade att ett hus alterna

tivt ett mindre vindskydd kan ha föregått ett större 

vindskydd i väster. Det förstnämndas likhet med hus 1 
stödjer tolkningen och skulle kunna visa på samtidig

het. Där finns dock omständigheter som kan tala emot 

en sådan tolkning. För det första kunde ingen skillnad
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Figur 55. A8205. Fas 1. Ett hus alternativt ett mindre vindskydd. Plan. A8205. Phase /. A house or a small windbreak. Plan.

Figur 56. A8205. Fas 2. Det större vindskyddet. Plan. A8205. Phase II. The larger windbreak. Plan.

ses i lagerföljden, vilken skulle ha skilt ett underlig

gande golvlager från ett övre och därmed yngre golv

lager. För det andra visade flintmängden på en jämn 
fördelning såväl innanför som utanför fas 1 :s tänkta 

vägglinje. Det innebär att det ovanliggande kulturlag

ret inte kan hänföras till den första fasens aktiviteter. 

Dess golvyta måste därför ha röjts undan helt i sam
band med dess lämnande eller vid uppförandet av det 

större vindskyddet. Det senare förhållandet är kanske 

det mest rimliga då golvet under den andra fasen hade 

grävts ner i alven. En jämförelse kan i det här sam

manhanget göras med hus 1, vars första golvlager röj

des undan vid anläggandet av det andra. Golvlagret 
från den andra fasen kom sedan att lämnas mer eller 

mindre intakt vid husets övergivande. Detta förhållan

de skulle kunna förklara stolphålens ringa djup samt 

avsaknaden av stolphål i konstruktionen som föregick 

det större vindskyddet. De har förstörts vid anläggan

det av det nya golvet. Kulturlagret, som framkom vid 

schaktningen, bör därför i sin helhet knytas till aktivi

teter i det större vindskyddet.

Fynd På spridningsbilderna visas begränsningen för 

det större vindskyddet. Då detta antas ha varit öppet 

mot söder, markeras dess södra begränsning med en 

streckad linje.

Flinta I golvlagret tillvaratogs 59148 flintor, varav 

8% är brända. Antalet redskap är 882 (1,5%). Den 
totala mängden flinta uppgår till 102661 g, av vilken 

8% är bränd. Redskapen väger 20907 g (20%). Fyn
den bör huvudsakligen representera den andra fasen 

och härrör följaktligen från aktiviteter i det större 

vindskyddet.
I överensstämmelse med kulturlagrets utbredning på

träffades flintartefakter över hela ytan. Merparten av
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Flinta, vikt i gram 

• 1 - 200
• 201 - 400
• 401-650 

S 651-1169

Figur 57. Den totala mängden flinta och dess spridning inom det större vindskyddet. 
The total quantity of flint and its distribution within the larger windbreak.
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Bränd flinta, vikt i gram 
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Figur 58. Den brända flintans spridning inom det större vindskyddet. The distribution of burnt flint within the larger windbreak.

Figur 59. Den relativa mängden bränd flinta per ruta inom det större vindskyddet.
The relative quantity of burnt flint per square within the larger windbreak.
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Polygonal kärna

Figur 60. De polygonala kärnornas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of polygonal cores within the larger windbreak.

N

il

Plattformskärna

Figur 61. Plattformskärnornas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of platform cores within the larger windbreak.

▲

Uppfriskningsavslag

Figur 62. Uppfriskningsavslagens spridning inom det större vindskyddet. The distribution of rejuvenation flakes within the larger windbreak.
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Knacksten

136 Figur 63. Knackstenarnas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of hammerstones within the larger windbreak.

N

• 3-5

Figur 64. Spånens spridning inom det större vindskyddet. The distribution of blades within the larger windbreak.
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Mikrospån

• 3-5
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9 - 10

Figur 65. Mikrospånens spridning inom det större vindskyddet. The distribution of microblades within the larger windbreak.
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dessa koncentrerades till ett halvcirkelformat område, 

vilket var 15x4,5 m stort och tolkas som en golvyta (fig. 

57). Mot norr avgränsades golvytan av den cirkelforma- 

de nergrävningskanten med tillhörande stolphålsrad. I 

söder avgränsades det istället av ett öst-västligt orienterat 
stråk av flintor, vilket sammanföll med raden för de tre 

mittstolparna. Möjligen kan denna förtätning av flintan 

tolkas som en ivall-effect, dvs. en tillbakakastning av 

flintorna från väggen vid flintslagning inomhus. Detta 
innebär i sin tur att vindskyddet kan ha haft en tillslut

ning mot vattnet, men artefakter tillvaratogs även söder 

om begränsningen. Aktiviteter har därför också företa

gits på strandbanken ner till vattnet. För att utnyttja 

dagsljuset bör därför vindskyddet ha hållits öppet mot 
söder, längs den tvärgående raden med mittstolpar. Vid 

dåligt väder stängdes det däremot till, varvid aktiviteter

na fortgick inomhus. Det bör emellertid i det här sam
manhanget återigen påpekas att rutorna närmast ban

vallen fick grävas i större enheter då schaktkanten gav 
vika p.g.a. den stora nederbörden. Golvlagrets begräns

ning kan därför inte fastställas med säkerhet utan måste 

ses som en rimlig tolkning av flintspridningen.

Inom den avgränsade golvytan fanns merparten av 
flintorna koncentrerade till dess centrum, i ett bälte 

orienterat sydväst-nordost.

Bränd flinta Förutom den ytligt liggande härden i 
golvlagrets utkant, påträffades ingen stensatt härd 

inom dess begränsning. Däremot framkom två tydliga 

koncentrationer av bränd flinta, dels nordost om cen

trum, dels två meter sydost om denna (fig. 58).

När den brända flintan relaterades till flintmäng

den för varje enskild ruta, kvarblev den sydöstra kon

centrationen medan den nordöstra försvann (fig. 59). 

Den senare var dock mycket välavgränsad i relation 

till den övriga brända flintan och låg i ett område 

lämpligt för en härd. Således bör åtminstone två här

dar ha funnits i vindskyddet. Därutöver kan en härd 

också ha funnits i den västra delen. Tendenser till an
samlingar av bränd flinta finns, men är inte lika tydli

ga i jämförelse med de båda koncentrationerna i öster.
Slutligen framkom två tydliga koncentrationer av 

bränd flinta söder om vindskyddets tänkta öppning i 
väster respektive öster. Avståndet mellan förtätninga

rna var ca sju meter. De kan eventuellt ha utgjort ut- 

omhusliggande härdar, men flintan kan också komma 

från rensningar av härdar inuti vindskyddet.

Kärnor Sammanlagt hittades 110 kärnor i anlägg

ningen. Dessa består av 67 polygonala kärnor, 39 

plattformskärnor, 3 spånkärnor och 1 handtagskärna. 

Kärnorna påträffades framförallt i den västra delen av

golvlagret, från centrum och västerut. En mindre an

samling framkom även i den östra delen.

De polygonala kärnorna utgör 61% av kärnorna. 

De påträffades i tre koncentrationer, vilka framkom i 
anläggningens centrala, östliga och västliga del (fig. 

60). De tillvaratogs även söder om vindskyddets tänk
ta begränsning.

Plattformskärnorna är den näst största gruppen 
och utgör 35% av kärnorna (fig. 61). Merparten hitta

des i den västra delen av golvlagret, där de fyllde ut 

tomrummet mellan den västra och centrala koncentra

tionen av polygonala kärnor.
Av de tre spånkärnorna är två stycken ensidiga. 

Spånkärnorna framkom i den östra delen av kultur
lagret. I golvlagrets nordöstra utkant tillvaratogs ock

så en handtagskärna och centralt i detsamma ett förar

bete till en handtagskärna med positiv plattform.

Uppfriskningsavslag Sammanlagt tillvaratogs 35 

uppfriskningsavslag (fig. 62). Utöver dessa påträffa

des även sidofragment till en kärna och en mikrospån- 
kärna. Uppfriskningsavslagen framkom i en tydlig 

koncentration i golvets centrala del, där de samman

föll med den mellersta koncentrationen av plattform

skärnorna och polygonala kärnorna. Därutöver hitta

des ett fåtal i öster och allra längst i väster.

Knackstenar I golvlagret påträffades femton knack- 
stenar, varav en av kvartsit, fyra av flinta och tio av 

bergart (fig. 63). Flertalet fanns samlade till golvlag
rets centrala del med en dragning åt nordost. Denna 

koncentration överensstämde med den centrala förtät

ningen av de polygonala kärnorna.

Spån I golvlagret tillvaratogs 294 spån (fig. 64). 

Dessa hittades över större delen av ytan. En tydlig för

tätning framkom i den östra delen av golvlagret. Den 
överensstämde med ett område som, i förhållande till 

antalet spån, innehöll få kärnor och en liten mängd 

avslag, avfall och splitter. Spån påträffades även söder 

om vindskyddets begränsning.
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Retuscherat spån

Retuscherat avslag

Figur 66. De retuscherade avslagens och spånens spridning inom det större vindskyddet. The distribution of retouched flakes and blades within 
the larger windbreak.
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Sned tvärpil

Rak tvärpil

Obestämd tvärpil

Figur 67. Pilspetsarnas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of arrowheads within the larger windbreak.
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A

Bränd tvärpil

Skjutskadad tvärpil

Figur 68. De brända och skjutskadade pilspetsarnas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of burnt and shot-damaged ar
rowheads within the larger windbreak.
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Mikrospån Spridda över golvlagret hittades 237 

mikrospån (fig. 65). Merparten av dessa framkom i 

öster och sammanföll till stor del med den östra kon

centrationen av spån. Mikrospån tillvaratogs även ut

anför vindskyddet i söder.

Retuscherade avslag och spån Sammanlagt tillvara

togs 63 retuscherade avslag och 10 retuscherade spån 

(fig. 66). De retuscherade avslagen fanns spridda över 

hela golvlagret med två ansamlingar. Den ena låg i 

golvlagrets centrala del, och den andra i dess östra del. 

De retuscherade spånen hittades spridda utan någon 

koncentration.

Pilspetsar I golvlagret tillvaratogs 25 pilspetsar, 
vilka representerades av 10 sneda tvärpilar, 14 raka 

tvärpilar och en obestämbar tvärpil (fig. 67). Av pi
larna är tre stycken brända och elva stycken troligen 

impaktorskadade (fig. 68). Utöver tvärpilarna hitta

des även en blakmikrolit, två stora rombiska snedpi

lar och en neolitisk spånpilspets. Den neolitiska spet
sen låg i den nedre delen av den omrörda matjorden 

på gränsen till kulturlagret. Den tolkas som ett lös
fynd, och har därför ingen anknytning till vindskyd

det.
Merparten av tvärpilarna hittades i den västra de

len av golvlagret. Här tillvaratogs även flertalet av de 

brända och sannolikt skjutskadade exemplaren.

Yxor I golvlagret hittades nitton yxor, fördelade på 

en limhamnsyxa, två spetsyxor, fyra skivyxor och 

tolv kärnyxor. Av dessa framkom mer än hälften i 

anläggningens mellersta del med en dragning norrut 
(fig. 69). Övriga yxor hittades i den östra delen av 

golvlagret.

Borr Totalt tillvaratogs sju borr (fig. 70). De repre

senteras av en drillborr, en kärnborr, en spånborr och 

fyra skivborr. Merparten av dessa framkom längs 

golvlagrets norra utkant.

Knivar Sammanlagt påträffades elva knivar i golv

lagret (fig. 71). De består av fem skivknivar och sex 

spånknivar. Dessa fanns spridda över hela ytan utan 

någon markant koncentration.

Skrapor I golvlagret tillvaratogs arton skrapor, för

delade på fem spånskrapor och tretton skivskrapor. 

Dessa påträffades över hela ytan (fig. 72). Ansamling
ar framkom i golvlagrets centrala och östra delar. Öv

riga skrapor hittades framförallt längs golvlagrets nor

ra utkant.

Sticklar I vindskyddet hittades tio sticklar, varav tre 

skivsticklar och sju spånsticklar, uppdelade i två tydli

ga koncentrationer (fig. 73). En ansamling fanns i väs

ter, i gränsen för vindskyddets södra begränsning, och 

består av samtliga skivsticklar och tre av spånsticklar- 

na. Den andra framkom i öster och utgörs av de reste

rande spånsticklarna.

Eldslagningsflinta I golvlagret hittades tretton eld- 
slagningsflintor (fig. 74). Dessa fanns i huvudsak kon

centrerade till dess centrala del.

Slipstenar Totalt påträffades tre slipstenar, varav 
två av lerskiffer och en av bergart, inom vindskyddets 

begränsning (fig. 74). Samtliga framkom i den västra 
delen av golvlagret.

Artefakter med anknytning till redskapstillverk- 
ning I golvlagret tillvaratogs förarbeten till en berg- 

artsyxa, en kärnyxa, en handtagskärna och två tvärpi

lar. Utöver dessa tillvaratogs även tio stickelavslag. 

Merparten av dessa artefakter hittades i anslutning till 

vindskyddets södra begränsning (fig. 75).

Ben Sammanlagt tillvaratogs 137,8 g ben i golvlag
ret, varav 2,3 g är brända. Av den totala mängden ben 

kunde 77,4 g inte artbestämmas närmare.
Det bestämbara materialet utgörs till största delen 

av kronhjortsben (Cervus elaphus). Dessa består av ett 

språngben, ett skenben och fem kindtänder. Därutö

ver finns ytterligare ett antal ben tillhörande gruppen 
hjortdjur (Cervidae) i form av 16 kindtänder.

Merparten av benen framkom i den östra delen av 

golvlagret, i området för den östligaste härden, där de 
täckte en yta av fyra m2 (fig. 76). Övriga ben, mesta

dels brända sådana, hittades spridda över ytan.

Keramik I den östra delen av golvlagret hittades tre 

bitar keramik. Dessa härrör från ett och samma gods 

och väger tillsammans 29 g. Keramiken består av tre
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o Spetsyxa

▲ Skivyxa

■ Limhamnsyxa

• Kärnyxa
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Figur 69. Yxornas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of axes within the larger windbreak.

Figur 70. Borrens spridning inom det större vindskyddet. The distribution of awls within the larger windbreak.

N

Spånkniv

Skivkniv

Figur 71. Knivarnas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of knives within the larger windbreak.
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Spånskrapa

Skivskrapa
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Figur 72. Skrapornas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of scrapers within the larger windbreak.

Spånstickel 

* 1
Skivstickel

• 1

Figur 73. Sticklarnas spridning inom det större vindskyddet. The distribution of burins within the larger windbreak.

N

Slipsten

Eldslagningsflinta

Figur 74. Eldslagningsflintornas och slipstenarnas spridning inom det större vindskyddet.
The distribution of strike-a-lights and grindstones within the larger windbreak.
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• Bergartsyxa, förarbete 
■ Handtagskäma, förarbete 
A Kärnyxa,förarbete 
O Tvärpil, förarbete

Stickelavslag

Figur 75. Spridningen av artefakter med anknytning till redskapstillverkning inom det större vindskyddet. 
The distribution of artefacts associated with tool manufacture within the larger windbreak.

Ben, vikt i gram

0 4-10

0 21 - 37

Figur 76. Benens spridning inom det större vindskyddet. The distribution of bones within the larger windbreak.

Flintslagningszon

Ben- och hornbearbetnińgszon

Figur 77. En schematisk bild på det större vindskyddets inre organisation med en flintslagningszon och en ben- och hornbearbetningszon. 
Schematic picture of the internal organization of the larger windbreak into a flint-working zone and a zone for working bone and antler.
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lermllar sammanfogade med H-teknik. Skärvan är ca 

1,6 cm tjock och grovt magrad med krossad bergart. 

Ytorna är på såväl in- och utsidan släta. Godset kate

goriseras som klassisk erteböllekeramik (Stilborg, 

muntlig information).

Datering Vindskyddet dateras via fyndsamman
sättningen till erteböllekulturen. De tidstypiska red

skapen består av en limhamnsyxa, fyra skivyxor, 25 
tvärpilar och erteböllekeramik. Äldre inslag i mate

rialet utgörs av två snedpilar, en handtagskärna och 
ett förarbete till en handtagskärna, vilka kan date

ras till kongemosekulturen. Därutöver finns även en 
artefakt av betydligt yngre ålder, en mellanneolitisk 

spånpilspets. Denna hittades emellertid i den undre 

delen av matjorden på gränsen till kulturlagret, och 

kan därför betraktas som en yngre inblandning.

De senmesolitiska pilspetsarna består av 10 sneda 

tvärpilar, 14 raka tvärpilar och en fragmentarisk tvär

pil. Av dessa kan 23 exemplar typbestämmas (Ved
back 3, Trylleskov 6, Stationsvej 6 samt Ålekistebro 

8). Fynden av handtagskärnan och förarbetet till en 
handtagskärna får emellertid ses som relevanta för 

dateringen av vindskyddet. Handtagskärnans front- 

höjd på 2,7 cm och förarbetets positiva plattform kan 

kopplas till kongemosekulturens allra sista period, 

Vedbaekfasen (Vang Petersen 1993, s. 58). Till denna 

period dateras också de tre stora sneda tvärpilarna. 

Tillsammans med fynden av sex sneda små tvärpilar 
förefaller därför en datering till erteböllekulturens för

sta hälft som rimlig.

Flintspridningsanalys Undersökningen visade att 
hela det framschaktade kulturlagret innehöll artefak

ter. Utifrån deras spridning kunde ett halvcirkelformat 

område avgränsas, vilket tolkades som en golvyta. Ett 
flertal stolphål visade också på en möjlig vindskydds- 

konstruktion. Vindskyddets södra begränsning var 

något flytande då ett flertal fyndgrupper, som spånen, 

mikrospånen och kärnorna, visade på en vidare sprid

ning utanför vindskyddet. Aktiviteter bör därför ha 

ägt rum både innanför och utanför detta. Vidare visa

de den distinkta gränsen för avslagen, avfallet och 

splittrets spridning söderut på en möjlig tillslutning av 

vindskyddet.

Inom golvytans begränsning kunde två zoner sär

skiljas genom sina skilda fyndsammansättningar. Den 

ena var belägen i golvlagrets centrala del med en drag

ning västerut och den andra i dess östra del. Båda låg i 
närheten av var sin förmodad härd. I och med att 

gränsen dem emellan var tydlig, avspeglar de sanno
likt en inre uppdelning av utrymmet (fig. 77).

Flintslagningszon Den första zonen låg i vindskyd

dets centrala del med en dragning mot väster. I områ
det påträffades merparten av kärnorna, knackstena- 

rna och yxorna. Där hittades också den största kon

centrationen av uppfriskningsavslag, avslag, avfall 
och splitter. Övriga fyndgrupper utgjordes till största 

delen av spån, mikrospån och eldslagningsflintor.

Fyndsammansättningen visar att en intensiv flint

slagning har företagits i denna del av vindskyddet. Det 

stora antalet knackstenar indikerar dessutom en pri

mär bearbetning av flintor. Knackstenarna, som ute

slutande är av tunga och hårda bergarter, merparten 

av granit, ger framförallt stora avslag vid tillslagning 

(Knarrström 1997, s. 13). I anslutning till denna pri

mära bearbetning skedde yxtillverkningen. Kärnyxor- 

na tillverkades direkt från flintnodulerna, och skivyx- 

orna tillverkades av de större och bättre avslagen.

I den västra delen av zonen avtog fynden av platt- 
formskärnor, uppfriskningsavslag och kärnor. Likväl 

var andelen polygonala kärnor, avslag, avfall och 

splitter stor, vilket innebär att flintslagning skett 

även här. Förekomsten av brända och skjutskadade 

pilspetsar var markant. Vidare framkom en ansam

ling av borr, skrapor och sticklar alldeles i gränsen 

för vindskyddets södra utbredning, vilket indikerar 

arbete i organiska material. Redskapstillverkning på

visas genom fynden av fyra stickelavslag, ett förarbe-
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te till en tvärpil och en kärnyxa. Vidare kan de im- 

paktorskadade pilspetsarna visa på omskaftning av 

redskap.

Ben- och hornbearbetningszon Den andra zonen var 
belägen i vindskyddets östra del och låg i området för 

den förmodade härden i öster. Här fanns en tydlig 

koncentration av ben, samt en förtätning av spån och 

mikrospån. Därutöver framkom även en anhopning 

av olika redskap, som sticklar, skrapor, knivar och re

tuscherade avslag.

Flintslagning förefaller bara ha skett i mindre om
fattning då kärnorna, knackstenarna och uppfrisk- 

ningsavslagen var sparsamt förekommande. Vidare 

var den relativa mängden flintavslag, avfall och split

ter anmärkningsvärt liten i jämförelse med antalet 
spån. Fynden av fem stickelavslag, varav tre hittades i 

anslutning till vindskyddets tänkta begränsning, indi

kerat redskapstillverkning.

De huvudsakliga aktiviteterna i den östra zonen 

förefaller istället ha kretsat kring bearbetning av orga

niska material. I området framkom en koncentration 

av sticklar, skrapor, knivar och retuscherade avslag. 
Dessa, inklusive spånen, användes under mesolitisk 

tid för att skära och skrapa hudar, ben, horn och trä 

(Juel Jensen & Brinch Petersen 1985). I anslutning till 

redskapen påträffades också en koncentration av ben, 

merparten tänder från hjortdjur, men också ett 

språngben och ett skenben av kronhjort. Fynden kan 

indikera slakt, men bör snarare knytas till en vidare- 

bearbetning av ben. Vid styckning och benspjälkning 

stänks stora utrymmen ner av blod och benmärg. 
Dessutom bildar ruttnande organiska material en 

mycket illaluktande doft, vilken drar till sig flugor och 

andra skadeinsekter. Slakt bör därför ha skett i nära 

anslutning till vattnet invid Saxåfjordens strand, vilket 

möjliggjorde att oönskat material kunde tippas direkt 

i vattnet. Den östra zonen kan därför ha använts för 

en vidarebearbetning av ben till bland annat redskap. 

Mikrospånen kan ha ingått i tillverkningen av flinteg- 

gade benspetsar. Därtill indikeras en möjlig tandpärls-

tillverkning av förekomsten av kindtänder jämte av
saknaden av framtänder. Tandpärlorna tillverkades 

framförallt från framtänder.

Verkstad Sammanfattningsvis tolkas vindskyddet ha 

använts som en verkstad. Flintspridningsanalysen vi

sar på intensiva aktiviteter över hela golvytan. Vidare 

kunde utrymmet delas in i en flintslagningszon och en 

ben- och hornbearbetningszon. Vindskyddet använ
des till redskapstillverkning och omskaftning av red

skap. Vidare hade den en strategisk placering i omgiv

ningen på den övre delen av Saxåfjordens strand med 

nära tillgång till vatten. Förutom arbetet i verkstaden 

bör också aktiviteter ha företagits i anslutning till den

na på stranden ner till fjorden. Dessa aktiviteter kan 

ha bestått av slakt och skinnbearbetning.

Hyddbotten - A27251
Läge: Östra delen av undersökningsområdet på Tågerup väst 

Typ: Ev. hyddbotten, ej komplett 

Storlek: > 30 mz 

Riktning: NNO-SSV

Metodik På den västra delen av Tågerup framkom 

vid matjordsavbaningen av undersökningsområdet ett 

kulturlager, A27251, intill banvallen. Dess södra ut
bredning kunde inte fastställas då det fortsatte in un

der den befintliga järnvägen. På grund av den begrän

sade tidstillgången kunde inte hela anläggningen un
dersökas. Efter handrensning lades därför en 

krysstransekt över lagret, vilken bestod av 12 kvadrat

meterrutor. Dessa handgrävdes, varvid all jordmassa 

vattensållades.

Beskrivning Kulturlagret var något rektangulärt, 

4,3x7,5 m, och orienterat nord-syd. Det tolkades ini

tialt som ett möjligt golvlager (fig. 78).

Undersökningen visade att golvet var svagt ner

grävt i alven (fig. 79). Golvlagret bestod av mörkbrun 

grusig sand, och dess mäktighet varierade 0,03-0,18 
m. Det var tunt i norr och tjocknade sedan mot söder.

Konstruktion Inga anläggningar framkom under den 

undersökta delen av golvlagret. Följaktligen kan ingen 

konstruktion fastställas.

Fynd Sammanlagt tillvaratogs 2236 bearbetade flin- 

tor, varav 21% är brända. Av artefakterna är 329 

(15%) redskap. Den totala mängden flinta uppgår till 

7818 g, av vilka 11% är brända. Mängden redskap är 

2635 g (34%).
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Hyddbotten 
Övriga anläggningar

Figur 78. A27251. Kulturlagrets utbredning. A27251. The extent of the occupation layer.
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Figur 79. A27251. Profiler genom kulturlagret, vilket bestod av mörkbrun grusig sand. Skala 1:50. 
A27251. Profiles through the occupation layer, which consisted of dark brown gravelly sand.

En tydlig förtätning av fyndmaterialet kunde ses i 

området närmast banvallen i söder. Här hittades för 

övrigt merparten av redskapen. Dessa består av tre 

sneda tvärpilar, två raka tvärpilar, två kärnyxor, en 

skivyxa, en spetsyxa, tre borr, sex knivar, tre skrapor 

och en stickel. Därtill hittades en knacksten samt ett 
flertal avslagskärnor, uppfriskningsavslag, spån och 

mikrospån.

Datering Golvlagret dateras till erteböllekultur. De 

tidstypiska artefakterna utgörs av en skivyxa, tre sne

da tvärpilar och två raka tvärpilar. Någon närmare 

perioddatering går däremot inte att göra utifrån fynd

materialet.

Hyddbotten Eftersom inga anläggningar påträffades 

under det förmodade golvlagret kan ingen konstruk

tion beläggas. Kulturlagrets form och storlek antyder 

dock att den kan ha utgjort en hyddbotten.



Husesyn

56735

56716

57298

I I Hyddbotten
Övriga anläggningar

Figur 80. A57298. Kulturlagrets utbredning. A57298. The extent of the occupation layer.
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Figur 81. A57298. Profil genom kulturlagret, vilket bestod av brungråsvart sotig melerad siltig sand.
A57298. Profile through the occupation layer, which consisted of brownish-grey-black sooty silty mixed sand.

Hyddbotten - A57298
Läge: Västra delen av undersökningsområdet pä Tågerup väst 

Typ: Ev. hyddbotten, komplett 

Storlek: 3x6 m 

Riktning: NV-SO

Metod Under en av utgrävningens sista dagar påträf

fades en anläggning, A57298, på den västra delen av 

undersökningsområdet. Den framkom vid handrens

ningen som ett sotigare lager mot den annars så ljusa 

sanden.
På grund av tidsbrist kunde enbart en mindre del 

av anläggningen undersökas mer ingående. Denna ut

gjordes av en tvärgående transekt över anläggningens 

centrala del, och omfattade tre kvadratmeterrutor. 
Övriga fynd indelades i områdena öster respektive 

väster om transekten. Jordmassorna vattensållades
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inte. Sammanlagt togs tre kolprover och tre makrofos- 

silprover i fyllningen.

Beskrivning Anläggningen var rektangulär till oval, 

3x6 m, och orienterad öst-väst (fig. 80). Den tolkades 

initialt som en möjlig hyddbotten. Kulturlagret bestod 

av brungråsvart sotig melerad siltig sand, och dess 

mäktighet varierade 0,02-0,10 m (fig. 81).

Konstruktion Inga anläggningar framkom under det 

förmodade golvlagret. Därför kan ingen konstruktion 

beläggas. Däremot påträffades två härdar strax utan

för dess begränsning i väster.

Fynd Sammanlagt tillvaratogs 183 flintartefakter, av 

vilka 10% är brända. Av artefakterna är 53 redskap 

(29%). Mängden flinta uppgår till 5292 g, varav 

4,5% är bränd. Redskapen väger 1426 g (27%).
Artefakterna föreföll vara jämnt spridda i lagret, 

varav merparten består av avslag, avfall och splitter. 

Dessa, tillsammans med fynden av tre avslagskärnor, 
två handtagskärnor och två uppfriskningsavslag, indi
kerat flintslagning. Övriga redskap utgörs av en kär- 

nyxa, en rombisk mikrolit, en skivskrapa, en spån- 

stickel, tre mikrospån och 31 spån.
Drygt en meter väster om hydd bottnen framkom 

en yxdepå, vilken innehöll en kärnyxa och en bränd 

spetsyxa.

Datering Hyddbottnen 14C-dateras utifrån ett kol

prov, vedartbestämt till hassel, till 6170-5800 f.Kr. 

(kal., 2 sigma), dvs. kongemosekulturens Villinge- 

baekfas. Artefaktmaterialet överensstämmer med den

na datering genom fynden av en rombisk mikrolit och 

två handtagskärnor.

Hyddbotten Anläggningen tolkas som en möjlig 

hyddbotten. Dess form och storlek är likartad med 

Saxtorpshyddan, vilken framkom på den motstående 

stranden av den dåtida Saxåfjorden (Larsson 1975, s. 

5).

,4C-dateringarna av 
huslämningarna på Tågerup
Vid undersökningarna av golvlagren på Tågerup lades 

stora arbetsinsatser på att finna material lämpligt för 

14C-datering. Träkol förekom emellertid bara spora
diskt i dessa och merparten av fragmenten var för små 

för att kunna dateras. Material för datering hämtades 

därför från makrofossilprover tagna i stolphålen un

der golvlagren.

Sammanlagt daterades 23 kolprover från husläm

ningarna. Dessa vedartbestämdes av Thomas Bartho
lin, Nationalmuseet i Köpenhamn, varefter 14C-analy- 
serna utfördes av Ångströmslaboratoriet, Uppsala 

universitet. Därutöver skickades även ett kronhjorts
ben för datering, men detta saknade kollagen.

Resultat
Ett kolprov från hus 2 dateras till 21655 ±290 BP (Ua- 
25212) och är helt missvisande. Övriga 14C-dateringar 

ligger i en längre tidsrymd mellan 10490 ±90 BP (Ua- 

25219) och 2090 ±75 BP (Ua-25216).
14C-analyserna av husen och vindskyddet på Tå

gerup öst gav helt vilseledande resultat. Anläggning
arna kunde via fyndsammansättningarna hänföras 

till erteböllekulturen, men 90% av 14C-dateringarna 
faller utanför denna tidsperiod (fig. 82). Endast två 

dateringar ligger inom intervallet för erteböllekultu

ren, varav den ena med dragning in i tidigneolitikum. 

Merparten av dateringarna (86%) är yngre än för

väntat, och nästan jämnt fördelade mellan tidigneoli

tikum och äldre järnålder. Resultaten av 14C-analy- 

serna är därför inte tillförlitliga. Troligen har flera av 

varandra oberoende faktorer medverkat till det miss

lyckade resultatet. Flera havsnivåförändringar har 

påvisats under tiden för erteböllekulturen vid Ved

back på Själlands nordostkust (Christensen 1995, s. 
17). Om dessa resultat överförs till den svenska sidan 
av Öresund, bör området för husen och vindskyddet 

på Tågerup ha legat under vatten, dels i sen ertebölle- 
kultur, dels i tidigneolitikum. Vid dessa tidpunkter 

kan träkol i golvlagren ha sköljts ut. Det yngre trä- 
kolsmaterialet härrör troligen från yngre bosättning

ar i Tågerupsnäsets omnejd, och har genom biotur- 
bation (marklevande djurs och växtrötters vertikala 

transport av partiklar i jord) förts ner i de fyndföran

de erteböllelagren. I makroproverna, tagna i golvlag

ren, hittades dessutom sprutslagg. Sprutslaggspartik- 

larna är ca 1-5 mm stora och bildas vid processandet 
av råjärn och smidesarbeten. Partiklarnas storlekar 

medger att de selektivt transporteras av exempelvis
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Figur 82. Resultaten av l4C-analyserat träkol från hus- och hyddlämningarna på Tågerup (kal., 2s., enligt M. Stuvier, A. Long & R. S. Kra (eds.)). Ut
över dessa dateras ett kolprov från hus 2 till 21655 +90 BP (Ua-25212) och ett kolprov från det större vindskyddet till 10590-10100 f.Kr. (kal., 
2s, Ua-25219).
The results of ,4C analyses of charcoal from the remains of houses and huts at Tågerup (cal., 2s., according to M. Stuiver, A. Long & R. S. Kra 
(eds.)). Apart from these, a charcoal sample from house 2 has been dated to 21655 ±90 BP (Ua-25212) and a charcoal sample from the lar
ger windbreak to 10590-10100 BC (cal., 2s, Ua-25219).

daggmaskar. Vidare gör deras sfäriska form att de 

lättare förflyttas, bland annat i daggmaskgångar. 

Fynden av sprutslagg i de mesolitiska golvlagren vi

sar därför på bioturbation i området, vilken även 

kan ha fört ner yngre träkolsmaterial till dessa (Reg- 

nell, muntlig information). Golvlagren kan därför 

bara dateras typologiskt genom fyndmaterialet.

14C-dateringen av den västligaste hyddbottnen, 

A57298, på Tågerup väst överensstämmer däremot 

med fyndmaterialet från golvlagret. Kolprovet dateras 

till 6170-5800 f. Kr. (kal., 2 sigma), dvs. kongemose- 
kulturens Villingebaekfas. Till skillnad från lämninga

rna på Tågerup öst låg detta golvlager i området som 

hade varit övertäckt med gyttja.
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Sammanfattning
På Tågerup undersöktes två hus och ett större vind

skydd med välbevarade golvlager. Lämningarna date

ras till erteböllekultur och är helt unika i sitt slag. Utö
ver dessa undersöktes dessutom två möjliga hyddbott- 

nar, vilka dateras till kongemosekultur respektive 

erteböllekultur.
Hus 1 var cirkelrunt och hade omstolpats en gång. 

Dess första huskonstruktion var 50 m2 stor, och den 

andra var 40 m2 stor. Artefakterna i husets golvlager 

var att betrakta som slutna fynd och möjliggjorde en 

diskussion kring den vedertagna pilspetskronologin 

för senmesolitikum. Huset kunde delas in i ett flintbe- 

arbetningsrum med eventuell förvaringsplats, och ett 

bostadsrum där man åt och sov.
Hus 2 var troligen ett rektangulärt långhus, 85 m2 

stort, med mesulakonstruktion. Dess inre kunde delas 

in i tre zoner, bostadszoner i dess östra och västra de

lar samt en däremellan gemensam aktivitetsyta. Längs 
husets norra innervägg framkom en stenpackning, vil

ken tolkas som en dumpzon. I denna kastades härd

rester, avfall från flintbearbetning och ratade redskap, 

som knivar och yxor.
Vindskyddet var 15x4,5 m stort och öppen mot 

söder. Det tolkas som en verkstad då intensiva aktivi

teter kunde beläggas till hela golvytan. I dess centrala 

del skedde flintslagningen med yxtillverkning och pri

mär bearbetning av råmaterial. I den östra delen av 
vindskyddet förefaller istället ben- och hornbearbet

ning ha skett.

Framtida forskningspotential
Husens och vindskyddets vidare forskningspotential 

är mycket stor. De är unika i sitt slag och måste ses 
som de bäst bevarade huslämningarna från ertebölle- 

kulturen i Sydskandinavien. De kan användas för vi

dare studier av de initialt uppställda frågeställningar

na, som bosättningsmönster, boplatsorganisation och 

demografi, interregionalt och regionalt. Nedan följer 

förslag på aspekter som bör utvecklas ytterligare uti

från studier av huslämningarna.
• Demografi - Försök till populationsberäkningar

har gjorts tidigare utifrån golvareor. Metoderna

bygger på att varje människa behöver ett visst ut

rymme för att trivas, och beräkningarna baseras 
vanligen på etnografiskt material (Casselberry 

1974). Det är mycket vanskligt att beräkna popu- 

lationsstorlek efter mesolitiska lämningar, men 
försök kan göras utifrån husen på Tågerup.

• Social organisation - Maglemosekulturens sociala 

organisation har studerats utifrån rumsliga analy
ser av artefaktmaterialen i deras hyddbottnar. 

Dessa studier ha använts för att diskutera familje

struktur, säsongsförflyttningar, vinter- och som

marbostäder (Grøn 1995a, 1995b). Tågerupshu- 

sen är välavgränsade med tydliga skillnader i den 

rumsliga artefaktspridningen. De är därför bra 

objekt för studier av den sociala organisationen 

under erteböllekulturen.

• Boplatsstruktur - Huslämningarna på Tågerup 
har tolkats som två bostäder och en verkstad, vil

ka indikerar en fast boplatsstruktur på platsen. 

Detta förhållande bör studeras närmare, bland 

annat i relation till de undersökta gravarna på Tå

gerup och andra kända ertebölleboplatser.

• Permanenta eller tillfälliga bostäder - Av intresse 

är att fastställa om husen och vindskyddet har an

vänts kontinuerligt under en längre tidsperiod, 
vilket skulle indikera en fast bosättning på Tåger- 

upsnäset under erteböllekulturen.

• Slitspärs- ocb mikrodebitageanalyser - I husen 

och verkstaden avgränsades ytor förenade med 

olika aktiviteter utifrån flintspridningen. Från de 

olika ytorna bör mikrodebitageanalyser göras på 

insamlade jordprover, och slitspårsanalyser göras 
på enskilda artefakter för att om möjligt verifiera 

tolkningarna. II
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Summary

A Tour of the House

A Study of Five Late Mesolithic House Remains from 
Tågerup
In the final investigation at Tågerup, two houses and a 

large windbreak with well-preserved floor layers were 

excavated. The remains are dated to the Ertebølle cul

ture and are unique in character. Besides these re

mains, two possible hut bottoms were also excavated 
and dated, one to the Kongemose culture, the other to 

the Ertebølle culture.

House 1 was circular and had been fitted with new 
posts once. The first structure was 50 m2 in area while 

the second was 40 m2. The house was divided into a 
room for flint working, possibly with a storage place, 

and a living room where people ate and slept. Since 

the artefacts in the floor layers of the house could be 

regarded as a closed find, this enabled a discussion of 
the accepted arrowhead chronology for the late Meso

lithic.

House 2 was probably a rectangular long-house, 
85 m2 in area, of two-aisled design. The interior could 

be divided into three zones, dwelling zones in the eas

tern and western parts and a shared activity area be

tween them. Along the northern inner wall of the hou

se a stone packing was found, which could be inter
preted as a dumping zone where people threw remains 

from the hearth, debitage from flint working, and dis

carded tools such as knives and axes.

The windbreak measured 15 x 4.5 m and was open 

to the south. It is interpreted as a workshop since in

tense activity could be documented all over the surface 
of the floor. Flint knapping was carried on in the cen

tral part, with axe manufacture and primary working 

of the flint nodules. The eastern part of the windbreak 

seems to have been used for working bone and antler.

Tabeller

Tabell 1. Tidigare undersökta hus- och hyddlämningar i Sverige och Danmark. 
Previously excavated remains of houses and huts in Sweden and Denmark.

Form Storlek (m) Yta (m2) Konstruktionsel Nersänkt golv Härd
Saxtorp Rektangulär 5,5»4,4 24 Stolphäl X 1 ev. 2
Bredasten Rundoval 6,0x6,0 20 Ränna, stolphäl 1
Bökeberg II Oval 4,5x3,0 14 X
Bokeberg III Halvcirkel 5,0x4,0 20 Ränna
Timmerås Oval 5,1x3,6 18 Stolphäl X 2
Skateholm Rektangulär 10,7x6,5 70 Stolphäl X 1
Vuollerim Rektangulär ca 11 x5 55 Stolphäl, väli X 8
Lollikhuse Rektangulär 5,5x4,0 22 Stolphäl X 1 ev. 2
Nivå Oval 3,2x2,3 7 Stolphäl X 1
Møllegabet II Rektangulär 5-6x3-4 24 Träkäppar X 1
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Tabell 2. Hus 1. Stolphål tillhörande fas 1 (jfr fig. 3). House I. Post-holes belonging to phase I.

Anläggningsnr. Typ Storlek (m) Djup (m) Profil Flinta (antal) Flinta (g)

19372 Mittstolpe 0,39x0,31 0,17 w 104 208

8024 Inre stolpe 0,38x0,33 0,15 72 254

8062 Inre stolpe ø 0,35 0,10 70 148

42804 Inre stolpe 0,46x0,36 0,13 39 282

15988 Inre stolpe 0 0,33 0,08 ~vmur 40 224

11966 Väqqstolpe 0 0,30 0,12 82 228

9084 Väqqstolpe 0,30x0,26 0,13 79 302

19605 Våqqstolpe 0 0,23 0,04 '•-UUjJXfS 4 48

22473 Väqqstolpe 0,27x0,22 0,06 'vmr- 2 39

41988 Väqqstolpe 0,27x0,23 0,11 50 53

23054 Väqqstolpe 0,24x0,21 0,07 14 31

17823 Väqqstolpe 0 0,20 0,14 w 15 36

18276 Väqqstolpe 0,38x0,30 0,10 96 283

22782 Väqqstolpe 0,37x0,30 0,12 ''mimr 53 21

18290 Väqqstolpe 0,25x0,23 0,05 ^znzr 17 29

23605 Väqqstolpe 0,28x0,20 0,07 x:y - •

23542 Väqqstolpe 0,25x0,20 0,05 1 273

22965 Väqqstolpe ø0,17 0,10 12 5

22948 Väqqstolpe 0,20x0,18 0,08 W7" 12 10

23002 Väqqstolpe 0,26x0,21 0,07 12 16

23018 Väggstolpe 0,24x0,21 0,06 -mr 6 6

Tabell 3. Hus 1. Stolphål tillhörande fas 2 (jfr fig. 3). House I. Post-holes belonging to phase II.

Anläggningsnr. Typ Storlek (m) Djup (m) Profil Flinta (antal) Flinta (g)

18208 Mittstolpe 0,37x0,30 0,11 viyyiur 33 42

8571 Inre stolpe 0,29x0,27 0,11 33 26

19356 Inre stolpe 0,20x0,17 0,10 15 29

19412 Inre stolpe 0,31x0,25 0,08 17 8

19337 Inre stolpe 0,27x0,18 0,05 -vujur 4 6

19318 Inre stolpe 0,3x0,23 0,09 W7 6 95

22931 Väqqstolpe 0 0,26 0,06 22 7

8903 Väqqstolpe 0 0,25 0,06 ■““«ir -

11908 Väqqstolpe 0,31x0,29 0,08 23 38

8777 Väqqstolpe 0,32x0,28 0,05 VJJMJJJf 24 90

8183 Väqqstolpe 0 0,25 0,07 -^n/tuy 10 98

8112 Väqqstolpe 0 0,20 0,05 -vzznr- - -

18450 Väqqstolpe 0,32x0,20 0,14 3 1

42852 Väqqstolpe e 0,22 0,14 68 60

19277 Väqqstolpe 0,28x0,20 0,10 w 16 14

18310 Väqqstolpe 0,38x0,23 0,08 8 6

19298 Väggstolpe 0,29x0,23 0,17 w 12 4

23034 Väqqstolpe 0 0,26 0,06 ~^uunjr 4 18

22536 Väqqstolpe 0 0,26 0,09 27 24

21492 Väqqstolpe 0,36x0,26 0,12 "W 3 2

17761 Väqqstolpe 0 0,31 0,13 15 18

17577 Väqqstolpe 0,30x0,20 0,08 7 1

22981 Väqqstolpe 0 0,28 0,13 14 13

16200 Väqqstolpe 0 0,26 0,08 -

8982 Väqqstolpe 0 0,3 0,08 "W”" 14 7

10437 Väqqstolpe 0 0,25 0,06 ^ZZT*- 4 69

10470 Väggstolpe 0,37x0,32 0,07 ''“ZilJMJ 13 7
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Tabell 4. Pilspetstyper i hus 1 :s golvlager och anläggningar efter Vang Petersen 1979. 
Arrowhead types in the floor layer of house I and features, after Vang Petersen 1979.
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Arkeologiska faser och pilspetstyper Antal Andel Vang Petersens dateringskriterier
Vedbaekfas (Stor sned tvärpil, typ. 13-16) 4 8% i 5%
Trylleskovfas (Liten sned tvärpil, typ. 9-12, 
17-20)

11 22% i 15%

Stationsvejfas (Rak tvärpil med bred 
utsvängd egg, typ. 22, 26) 25 51% 2:10%

Ålekistebrofas (Rak tvärpil med smal egg,
typ. 21, 24-25, 27-28) 9 19% och 26% av samtliga raka tvärpilar ż10% och > 20% av samtliga raka tvärpilar

Tabell 6. Sammanställning av tillvaratagna flintartefakter inom hus 2:s begränsning.
List of flint artefacts retrieved within the limits of house 2.

Bearbetade flintor: Brända flintor: Redskap:
Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) Antal Vikt (g)

Golvlager 37729 66396 4048 9473 591 12994
Stenpackning 8095 40612 912 5784 353 11309
Totalt 45824 107008 4960 15257 944 24303

Tabell 5. Anläggningar tillhörande hus 2:s konstruktion. Features belonging to the structure of house 2.

Anläggningsnr. Typ Storlek (m) Djup (m) Profil Avständ till 
stenpackning (m) Konstruktionsforslag

21432 Takbärande stolpe 0,18x0,40 0,05 3,8 2
21150 Takbärande stolpe 0 0,20 0,14 W 3,4 1-2
19918 Takbärande stolpe 0,2x0,15 0,09 3,2 1-2
18746 Takbärande stolpe ø0,22 0,16 w 3,0 1-2
19191 Takbärande stolpe 0,68x0,50 0,12 3,0 1-2
22916 Takbärande stolpe e 0,21 0,08 w 3,1 1
21785 Takbärande stolpe 0 0,18 0,04 — 2,7 2
19738 Väggstolpe 0,22x0,20 0,06 •ö”- 2
21819 Väggstolpe 0,30x0,24 0,10 w 1-2
21833 Väggstolpe 0,45x0,32 0,07 '■w 1-2
23162 Väggstolpe 0,20x0,34 0,13 T" 1-2
18745 Ränna 2,3x0,33 0,10-0,23 w "" 'WS 1-2

Tabell 7. Kärnor funna i hus 2. Cores found in house 2. Tabell 9. Yxor funna i hus 2. Axes found in house 2.

Golvlager Stenpackning Totalt Golvlager Stenpackning Totalt
Plattformskärna 14 18 32 Kärnmejsel - 4 4
Polygonal karna 52 62 114 Kärnyxa 3 6 9
Handtagskarna 5 3 8 Skivyxa 2 4 6
Avslagskärna 1 1 Totalt 5 14 19
Totalt 72 83 155

Tabell 8. Tvärpilar funna i hus 2.
Transverse arrowheads found in house 2.

Golvlager Stenpackning Totalt

Tabell 10. Borr funna i hus 2. Awls found in house 2.

Golvlager Stenpackning Totalt
Sned tvärpil 15 3 18 Skivborr 1 6 7
Rak tvärpil 17 8 25 Spånborr 1 1 2
Obestämbar tvärpil 2 2 Kärnborr 1 1
Totalt 34 11 45 Totalt 2 8 10
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Tabell 11. Knivar funna i hus 2. Knives found in house 2. Tabell 13. Sticklar funna i hus 2. Burins found in house 2.

Golvlager Stenpackning Totalt Golvlager Stenpackning Totalt
Skivkniv 3 9 12 Kärnstickel 1 1
Spånkniv 12 12 24 Skivstickel 5 2 7
Totalt 15 21 36 Spånstickel 5 - 5

Totalt 11 2 13

Tabell 12. Skrapor funna i hus 2. Scrapers found in house 2.

Golvlager Stenpackning Totalt
Skivskrapa 17 7 24
Spånskrapa 4 2 6
Totalt 21 9 30

Tabell 14. Pilspetstyper i hus 2:s golvlager och anläggningar efter Vang Petersen 1979. 
Arrowhead types in the floor layer of house 2 and features, after Vang Petersen 1979.

Arkeologiska faser och pilspetstyper Antal Andel Vang Petersens dateringskriterier
Vedbaekfas (Stor sned tvärpil, typ. 13-16) 8 18% >5%
Trylleskovfas (Liten sned tvärpil, typ. 9-12,
17-20)

12 27% i 15%

Stationsvejfas (Rak tvärpil med bred utsvängd 
egg, typ. 22, 26)

13 28% i 10%

Ålekistebrofas (Rak tvärpil med smal egg, 
typ. 21,24-25, 27-28)

12 27% och 48% av samtliga raka tvärpilar i 10% och >20% av samtliga raka tvärpilar

Tabell 15. A8205. Stolphål tillhörande fas 1. A8205. Post-holes belonging to phase 1.

Anläggningsnr Typ Storlek (m) Djup (m) Anmärkning
22767 Väggstolpe 0 0,25 0,05
22748 Väggstolpe 0,54 x 0,30 0,10
18496 Väggstolpe 0,28x0,25 - Tveksam
23351 Väggstolpe ø 0,17 0,12
18523 Väggstolpe 0,32x0,30 Tveksam
15563 Väggstolpe ø 0,15 Tveksam

Tabell 16. A8205. Stolphål tillhörande fas 2. A8205. Post-holes belonging to phase II.

Anläggningsnr Typ Storlek (m) Djup (m) Profil Anmärkning
22391 Väggstolpe ø 0,18 0,03 TSH?

42107 Väggstolpe ø 0,28 0,11 'mr

23332 Väggstolpe 0,22x0,18 0,05 -vnr

18481 Väggstolpe 0,30x0,25 0,06 ■w

18465 Väggstolpe 0,36x0,45 0,09
18510 Väggstolpe ø 0,25 0,17 w
14759 Väggstolpe ø 0,15 — Tveksam
20962 Väggstolpe ø 0,44 •------- - Tveksam
21174 Väggstolpe ø 0,40 - •—• Tveksam
21192 Väggstolpe ø 0,18 0,03 «CtaO-

42118 Mittstolpe 0,48x0,21 0,14 W
14778 Mittstolpe ø 0,19 0,06 ■vsr

42137 Mittstolpe ø 0,28 0,10 w

153



H y

Referenser

Andersen, S. H. 1975. En Ertebølleboplads ved Vængesø/Hel
genæs. Hikuin 2.

Andersen, S. H. 8c Johansen, E. 1987. Ertebølle Revisited. 
Journal of Danish Archaeology, vol. 5, 1986.

Andersson, M. & Knarrström, B. 1997. Plats 7A:1 - Ett meso- 
litiskt boplatskomplex vid sammanflödet Braån—Saxån. I: 
Svensson, M. 8c Karsten, P. (red.). Skåne, Malmöhus län, 
Järnvägen Västkustbanan. Avsnittet Landskrona-Kävlinge 
1996-1997. Arkeologisk förundersökning. Volym 1. Riks
antikvarieämbetet UV Syd Rapport 1997:83.

Bewley, R. 1994. Prehistoric Settlements. London.
Björhem, N. 8c Säfvestad, U. 1989. Fosie IV. Byggnadstradi

tion och bosättningsmönster under senneolitikum. Malmö.
Blankholm, H.P. 1985. Maglemosekulturens hyttegrundrids.

En undersøgelse af bebyggelse og adfærdsmønstre i tidlig 
mesolitisk tid. Aarbøger 1984.

Boas, N.A. 1987. Rude mark - A Maglemosian Settlement in 
East Jutland .Journal of Danish Archaeology, vol. 5, 1986.

Casselberry, S.E. 1974. Further Refinement of Formulae for 
Determining Population from Floor Area. World Archaeo

logy 6, nr 1.
Christensen, C. 1995. The littorina transgressions in Den

mark. I: Fischer, A. (ed.) Man and Sea in the Mesolitic. 

Coastal settlement above and below present sea level. Ox
bow Monograph 53. Oxford.

Ericsson, C. 8c Lindblad, J. 1995. I vått och torrt på Bökeberg 
III. En studie baserad på artefakter från en mesolitisk in- 
landsboplats i Skåne. Stencil. Lunds universitet, Arkeolo
giska institutionen.

Grøn, O. 1983. Social Behaviour and Settlement Structure. 
Preliminary Results of a Distribution Analysis on Sites of 
the Maglemose Culture. Journal of Danish Archaeology, 

vol. 2.
— 1990. A Large Maglemosian Winter House? Mesolithic 

Miscellany 11:1.
- 1995a. Research in Stone Age sites at submerged shore zo

nes. Strategies and experiences. I: Fischer, A. (ed.) Man 
and Sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and 

below present sea level. Oxbow Monograph 53. Oxford.
— 1995b. The Maglemose Culture: the reconstruction of the 

social organization of a mesolitic culture in Northern Eu

rope. BAR International Series 616. Oxford.
- 1998. Neolithization in Southern Scandinavia - A Meso

lithic Perspective. I: Zvelebil, M., Domańska, L. 8c Den- 
nel, R. (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. She
ffield Archaeological Monographs. Sheffield.

Grøn, O. 8c Sørensen, S. A. 1993. Aggemose. An Inland Site 
from the Early Kongemose Culture on Langeland. Journal 
of Danish Archaeology, vol. 11, 1992-93.

Hernek, R. 1998. Norra området - en mesolitisk boplats med 
hyddlämning och härdar. I: Bengtsson, L., Hernek, R. 8c 
Johansson, G. Timmerås och Hällorna/Flykärr - boplats
undersökningar i mellersta Bohuslän. Arkeologiska under
sökningar för motorvägen Lerbo-Tor. Del 3. Riksantikva
rieämbetet och Bohusläns museum. Arkeologiska resultat. 
UV Väst Rapport 1998:6.

Jelinek, J. 1978. Den stora boken om människans forntid. (4:e 
upplagan) Prag.

Jensen, H. Juel. 8C Petersen, E. Brinch. 1985. A Functional 
Study of Lithics from Vænget Nord, a Mesolithic Site at 
Vedbæk, N.E. Sjælland. Journal of Danish Archaeology, 

vol. 4, 1985.
Jensen, O. Lass. 1998. En stenalderboplads i Nivåfjorden. Ud

gravningen af bopladsen Nivå 10 fra yngre Kongemose- og 
ældre Ertebøllekultur. Hørsholm Egns Museum Årbog 

1997.
Jonsson, L. 1986. Animal Bones from Bredasten - Preliminary 

Results. I: Larsson, M. Bredasten - An Early Ertebølle Site 
with a Dwelling Structure in South Scania. Meddelanden 
från Lunds universitets historiska museum 1985-1986.

Karsten, P. 1986. Jägarstenålder kring Yddingen. Limhamni- 

ana 1986.
- 1998. Det mesolitiska rummet. I: Karsten, P. 8c Svensson, 

M. (red.) 1998. Projektprogram. I stenåldersdalen. Det 
mesolitiska och neolitiska rummet. Projektprogram inför 
arkeologiska slutundersökningar av Järnvägen Västkustba
nan, delen Helsingborg-Kävlinge. Avsnittet Landskrona- 
Kävlinge. 1998. Riksantikvarieämbetet UV Syd Arbets
handling 1998.

Karsten, P. 8c Knarrström, B. 1997. Plats 7A:1 - Komplette
rande förundersökning. I: Svensson, M. 8c Karsten, P.
(red.). Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan. 
Avsnittet Landskrona-Kävlinge 1996-1997. Arkeologisk 
förundersökning. Volym 1. Riksantikvarieämbetet UV Syd 

Rapport 1997:83. Lund.
Karsten, P. 8c Regnell, M. 1995. Bökeberg III - intryck och 

avtryck från en senmesolitisk inlandsboplats. Limhamni- 

ana 1995.
Knarrström, B. 1996. Delsträcka 7A. I: Svensson, M. m fl. 

Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan, delen 
Helsingborg-Kävlinge. Arkeologisk utredning. Riksantik
varieämbetet UV Syd Rapport 1996:25.

- 1997. Litiska studier - ett kraftfullt arkeologiskt verktyg. 
Skärvan 1/97.

Larsson, L. 1975. A Contribution to the Knowledge of Meso
lithic Huts in Southern Scandinavia. Meddelanden från 

Lunds universitets historiska museum 1973-1974. Lund.
- 1978. Ageröd I:B - Ageröd I:D. A Study of Early Atlantic 

Settlement in Scania. Acta Archaeologica Lundensia. Series 
in 4°. N° 12. Bonn 8c Lund.



Husesyn

- 1985. Of House and Hearth. The Excavation, Interpreta
tion and Reconstruction of a Late Mesolithic House. In 
honorem of Evert Baudou. Archaeology and Environment 

4. Umeå.
- 1990. Dogs in Fraction - Symbols in Action. I: Vermeer- 

sch, P. M. & Van Peer, P. (eds.) Contributions to the Meso

lithic in Europe. Leuven University Press.
Larsson, L. 8c Larsson, M. 1986. Stenåldersbebyggelse i 

Ystadområdet. Ystadiana.
Larsson, M. 1986. Bredasten. An Early Ertebölle Site with a 

Dwelling Structure in South Scania. Meddelanden från 

Lunds universitets historiska museum 1985-1986.
Loeffler, D. 1999. Vuollerim. Six Thousand and Fifteen Years 

Ago. Current Swedish Archaeology, Vol. 17, 1999.
Loeffler, D Sc Westfal, U. 1985. A Well-preserved Stone Age 

Dwelling Site. Preliminary Presentation of the Investiga
tions at Vuollerim, Lapland, Sweden. In honorem of Evert 

Baudou. Archaeology and Environment 4. Umeå.

Mallory, J.P. 8c McNeill, T.E. 1991. The Archaeology of Ul

ster from Colonization to Plantation. Belfast Sc Antrim.
Mårtensson, J. 1999. Offer- och boplatsmiljö från övergången 

mellan Kongemose- och Erteböllekultur. UV Syd rapport 

1999:63.

Olausson, D. 1986. Intrasite Spatial Analysis in Scandinavian 
Stone Age Reserach. A Discussion of Theory. Meddelanden 
från Lunds universitets historiska museum 1985-1986.

Percival, J. 1980. Living in the Past. A Journey back to the 

Iron Age. London.
Petersen, P. Vang. 1979. Atlantiske boplatsfund fra Nordøst

sjælland og Skåne. Dateringsproblemer. Stencil. Køben
havn.

- 1993. Flint fra Danmarks oldtid. København.

Skaarup, J. 1995. Hunting the hunters and fishers of the Me
solithic - twenty years of research on the sea floor south of 
Funen, Denmark. I: Fischer, A. (ed.) Man and Sea in the 
Mesolithic. Coastal settlement above and below present 

sea level. Oxbow Monograph 53. Oxford.
Simonsen, P. 1952. Nye fund fra Himmerlands Ertebøllekul- 

tur. Aarbøger 1952.
Sørensen, S. A. 1987. A Maglemosian Hut at Lavringe Mose, 

Zealand. Journal of Danish Archaeology, vol. 6, 1987.
- 1993a. Lollikhuse - a Dwelling Site under a Kitchen Mid

den. Journal of Danish Archaeology, vol. 11, 1992-93.
- 1993b. Lollikhuse - en køkkenmødding ved Selsø. 

Arkaeologi i Fredriksborgs Amt 1983-1993.
- 1996. Kongemosekulturen i Sydskandinavien. København.

155

Muntliga uppgifter
Ole Stilborg 
Mats Regnell



Det djuriska Tågerup Nya rön kring kongemose- & erteböllekulturens jakt & fiske

Det främsta skälet som angivits för årliga förflyttningar, är att de resurser som fanns tillgängliga i 

boplatsens närområde inte var tillräckliga under årets alla säsonger. Vad gäller Tågerups 

placering i landskapet finner vi ingen anledning att anta att de tillgängliga resurserna under 

någon del av året skulle ha föranlett en flyttning av hela bosättningen. Närheten till havet och de 

omgivande skogarna erbjöd sannolikt goda försörjningsmöjligheter året runt. Detta innebär inte 

att man kan utesluta att mindre grupper sökt sig längre inåt landet under vissa perioder för att där 

exploatera specifika resurser. Antagligen gjordes detta för att man skulle säkerställa en långsiktig

tillgång till närliggande resurser och att man var mycket medveten om riskerna med

överexploatering.



Mats Eriksson & o I a m a g n e I I

Inledning
Basen för ekonomin inom de mesolitiska kulturerna 

med jakt/fiske och insamling har gjort att osteologin 

fyller en viktig funktion i studiet av centrala frågor 

som bosättningsmönster och resursutnyttjande. Det 

rika osteologiska materialet till trots har det utnyttjats 
i liten utsträckning för att underbygga teorier kring 

ovannämnda frågor. Ett tydligt exempel på detta är 
Star Carr där den första säsongsbestämningen av plat

sen endast baserades på horn från hjortdjur (Fraser & 
King 1954). Resultaten från denna analys reviderades 

sedermera av Legge & Rowley-Conwy (1988), då en 

analys av åldersfördelningen av individerna i djur- 

bensmaterialet angav att boplatsen främst nyttjats un

der senvår och sommar. Detta resultat gick stick i stäv 

med det tidigare resultatet där analysen pekade på vin

ter- och vårbosättning. Nyligen visade Carters arbete 

med röntgenfotografering av rådj ursunderkäkar att 

det fanns anledning att ännu en gång revidera tidigare 

resultat (Carter 1998). Hans analys indikerade att 

många av rådjuren dödats under höst och vinter. Ex
emplet visar den uppenbara orimligheten i att man vid 

en säsongsanalys av detta slag väljer att inte använda 

sig av hela det tillgängliga osteologiska materialet.

I en, i övrigt intressant, modell över kongemosekul- 

turens bosättningsmönster, baserat på utnyttjandet av 
ekonomiska resurser, har Sørensen använt det osteolo

giska materialet endast för att indikera förekomsten av 

olika arter (Sørensen 1996, s. 145ff). Studier av exem
pelvis art-, köns- och åldersfördelning på olika 

boplatser skulle ytterligare ha berikat diskussionen.
Idémässigt och textmässigt finns det sällan någon 

naturlig koppling mellan arkeologi och osteologi. 

Osteologin betraktas fortfarande av många som en 

torr och hård vetenskap där mätning av ben och upp

rättande av artlistor är den centrala sysselsättningen 

De publikationer med osteologisk anknytning som of

tast citeras i arkeologisk litteratur är av faunahistorisk

och paleoekologisk karaktär. Det vore lätt att skylla 
detta faktum på att osteologin har förbisetts och inte 

fått ekonomiska förutsättningar. En stor del av detta 

ansvar måste ändå läggas på osteologerna själva. 
Även om ambitionen funnits har de osteologiska arbe

ten som publicerats ofta varit förhållandevis otillgäng

liga och abstrakta i sin framställning. Många gånger 

är analyserna och sammanställningarna klanderfria i 
sitt utförande men de slutliga intressanta tolkningarna 

och kopplingarna till det arkeologiska materialet har 

uteblivit. Två forskare som har haft förmågan att le

vandegöra osteologin och som haft stort inflytande 
även inom arkeologin, är Johannes Lepiksaar och 

Nanna Noe-Nygaard. Deras tvärvetenskapliga arbets
sätt och målsättning att skriva för en större publik har 

varit en inspirationskälla för författarna.

Utvecklingen inom den animalosteologiska forsk
ningen har medfört att nya frågor kan ställas till mate

rialen. En ökad förståelse för de tafonomiska proces

sernas inverkan på osteologiska material har påverkat 
hur vi tar fram och tolkar det arkeologiska källmateri

alet. Exempelvis har vattensållning medfört en ökad 

andel tillvaratagna ben av fisk och små däggdjur. Stu

dier av bland annat förhållandet mellan benelements 

olika densitet (bulk density) och deras relativa före
komst, fragmentering, samt nedbrytning av ben i olika 

fyndmiljöer, har medfört att materialens representati

vitet bättre kan förstås (Noe-Nygaard 1987; Morey & 

Klippel 1991; Lyman 1994a; Nicholson 1996). De 

subfossila fynden är relativt få och dagens exploate
ringsmetoder av torvmarker med grävmaskin medför 

få nya fynd. Det tidigare insamlade subfossila materi
alet utgörs till största delen av fynd från stora dägg

djur (Liljegren 1975). Detta innebär att djurbensmate- 

rial från arkeologiska fyndlokaler utgör ett viktigt 

faunahistoriskt källmaterial trots att de osteologiska 

materialen är resultatet av medvetet gjorda val av
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människorna som bodde där. I vilken grad de återfun

na benen återspeglar proportionerna i resursutnytt
jandet och i vilken grad de på ett rättvisande sätt ger 

en bild av den dåtida faunan är omdiskuterade. Klart 
är att i denna diskussion har den tafonomiska forsk

ningen mycket att bidra med.

Nya metoder har också utvecklats som bidrag i dis

kussionen kring säsongsutnyttjande. Många av meto

derna har sin grund inom den biologiska forskningen 

och är i sig inte nya, men de arkeologiska applika

tionerna har uppmärksammats först på senare år. Som 

ett exempel kan nämnas Brown & Chapmans arbete 

(1991b) med röntgenfotografering av kronhjortskä- 
kar för att utifrån tandutvecklingen hos individen 

kunna göra en på månaden när exakt åldersbedöm- 

ning. Röntgenfotografering av skallfasta hjorthorn, i 

syfte att fastställa var i hornbildningscykeln hornet 

befinner sig, utvecklades av Kenneth Nilsson under 

arbetet med sin C-uppsats (Cegiełka m.fl. 1995). Me

toden har använts både på hornmaterialet från Böke- 

berg III och Ringsjöholm i Skåne (Jansson m.fl. 1998) 

med lovande resultat.

Forskning kring bl.a. 813C-värden från djur och män

niskor har i hög grad bidragit med kunskap i diskussio
nen kring bosättningsmönster och förändringar i det

samma under mesolitikum och neolitikum (Tauber 

1981, Noe-Nygaard 1988, Lidén 1995a). Mätningar av 

S13C-halten i ben är också viktigt för att förstå resursut

nyttjandet av marina respektive terrestriska tillgångar.

Studier av benmodifiering har gett intressanta re

sultat där man bl.a. har kunnat visa att märgspalt- 

ningsteknik är delvis kulturbetingad och delvis funk- 

tionsbetingad (Noe-Nygaard 1977). Ett systematiskt 

registrerande av skärmärken på benmaterialet från 

mesolitiska boplatsmaterial har hjälpt oss att visa hur 

jakt, slakt och tillvaratagande kan ha gått till. Identi
fiering av slaktmärken på ben från arter som inte 

självklart betraktas som föda som t.ex. vattensork, 

skogsmård och hund bidrar även till att förklara det 

arkeologiska materialet (Trolle-Lassen 1990, Noe-Ny

gaard 1995, Magnell 1996).

Målsättning
Tågerupsboplatsen är en, i flera avseenden, unik me- 

solitisk fornlämningslokal (Andersson & Knarrström 

1997; Karsten & Knarrström 1997). De stora sam
manhängande grävningsytorna, de goda bevaringsför- 

hållandena, vattensållning av det framgrävda materia

let m.m., gör att det finns goda förutsättningar att be
lysa frågor som är centrala inom den mesolitiska 

forskningen (Karsten 1998).

De aspekter på materialet som vi i första hand av

ser att undersöka är näringsstrategier, jakt/fiske, till

varatagande av bytesdjur och säsongsmässighet. Vi 

vill göra en lokal och regional jämförelse i tid och rum 
där Tågerup sätts in och beskrivs i sin mesolitiska 

kontext. Studiens mål och syfte styrs av de vetenskap

liga mål och ekonomiska ramar som finns inom pro

jektet. Nedanstående uppställda målsättningar kom

mer tillsammans att belysa de huvudområden som den 

osteologiska analysen syftar till:

• Hur har jakten av det större viltet (kronhjort, 

vildsvin och rådjur) sett ut i Tågerup med avseen

de på art-, köns- och åldersfördelning? Har för
ändringar i lokalmiljön påverkat jaktstrategin? 

Skiljer sig jakten i Tågerup från andra mesolitiska 

boplatser?

• Fisket kommer att diskuteras med utgångspunkt i 
artförekomst och storleksförhållanden. Skiljer sig 

fisket åt mellan kongemose- och erteböllebosätt- 

ningarna? Olika typer av fiskemetoder kommer 

att belysas med hjälp av bl.a. fynden av fiskered

skap och etnografiska paralleller .

• Jakten och fångsten av rovdjur, små däggdjur, 

gnagare och fågel, samt hundens betydelse på Tå

gerup kommer att diskuteras.

• Det osteologiska materialet kommer att komplet
tera bilden av faunautvecklingen i Öresundsregio

nen under atlantikum. Metriska studier kommer 

att användas för att beräkna och beskriva storle

ken på bytesdjuren.

• Med spridningsanalys av ben och studier av ben

modifiering som eldpåverkan, gnagmärken och 

slaktspår finns ambitionen att bättre förstå och 

närmare beskriva de tafonomiska processerna på 

Tågerup.
• Vi kommer att undersöka om jakt och fiske åter

speglar någon form av säsongsmässighet. Detta 

kan användas för att belägga människans närvaro 

på boplatsen under vissa delar av året och möjlig

göra jämförelser med befintliga modeller för bo

sättningsmönster under mesolitikum.

• Det osteologiska materialet kommer att användas 

som utgångspunkt för en syntes där eventuella
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Figur 1. Karta över lokaler omnämnda i texten (Map oi the places mentioned in the text). 1. Yderhede 2. Aggersund 3. Bjørnsholm 4. Ertebølle 5 
Havnø 6. Meilgård 7. Nederst 8. Lystrup Enge 9. Ringkloster 10. Norsminde 11. Tybrind Vig 12. Sludegaards Sømose 13. Nekselø 14. Klintesø 15. 
Villingebæk 16. Vedbæk 17. Bloksbjerg 18. Carstensminde 19. Ølby Lyng 20. Sværdborg 21. Halsskov 22. Åmosen: Ulkestrup Lyng, Kongemose, 
Præstelyng, Muldbjerg I 23. Tågerup, Häljarps Mölla 24. Löddesborg 25. Hög 26. Segebro, Arlöv I 27. Bökeberg III 28. Skateholm I och II 29. Bre
dasten 30. Ageröd I och V 31. Ringsjöholm 32. Nivå.
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skillnader i jakt- och fiskestrategier samt tillvara

tagande av bytesdjur under den tid boplatsen be- 
botts, kommer att diskuteras.

Material
Föreliggande arbete kommer att behandla det tillvara

tagna animalosteologiska materialet från slutunder

sökning och förundersökning av platserna Su6 och 

Su7 (tab. 1). Det animalosteologiska materialet från 

Tågerup har delats in i fem olika grupper beroende på 

i vilken kontext det har tillvaratagits:

• Fas I, kulturlager daterat till kongemosekultur.

• Fas II, separat boplats daterad till övergången 

mellan ertebölle- och kongemosekultur

• Fas III, ett kulturlager daterat till erteböllekultur
• Fynd från gravar daterade till kongemosekultur

• Kulturlager från huskonstruktioner daterade till 

erteböllekultur.

Inom utgrävningsområdet, längs en sträcka av cirka 

150 m på Tågerupsnäset sydvästra spets, undersöktes 

1286 m2 av ett kulturlager från kongemosekultur 

(Karsten & Knarrström, denna volym). Kulturlagret 

utgörs av en grå till brungrå homogen siltig sand med 
stora mängder flintavslag och artefakter, samt bevarat 

organiskt material i form av trä och ben. Lagret är be

nämnt lager 4 vid slutundersökning, 108 och 110 vid 

förundersökning respektive kompletterande förunder

sökning. Vi har rumsligt delat in lagret i ett utkastla

ger som motsvarar den telematiska zonen under atlan- 

tikum och en terrestrisk del, vilken motsvarar bosätt- 

ningsytan. Flintartefakterna är typologiskt daterade 

till Blak- och Villingbækfas. Detta överensstämmer 

med 14C-dateringar av ben från lagret, vilka motsvarar 

Blak- och tidig Villingebækfas (fig. 2)

Kulturlagret är överlagrat av ett transgressionsla- 

ger som utgörs av en grågrön marin gyttja. Detta är 

benämnt lager 6 vid slutundersökningen, 110 och 111 

vid förundersökning respektive kompletterande för

undersökning. För att möjliggöra undersökning av det 

underliggande kulturlagret schaktades gyttjan bort

med grävmaskin. Avbaningen av gyttjan övervakades 
och vid denna tillvaratogs flintartefakter, bearbetat 

trä, mjärdar och 7,9 kg osteologiskt material. Skelett

materialet utgörs av främst av horn och större ben

fragment med en medelvikt på 25 g. Detta kan jämfö

ras med lager 4 där medelvikten är 1,5 g. Av de 14C- 

daterade benen från gyttjan har fyra daterats till sen 

Blakfas/Villingebækfas, medan två är daterade till 

Vedbækfas och ett till sen erteböllekultur (fig. 2). Fler

talet av benen och hornen tillvaratogs vid övergången 

mellan gyttjan och det underliggande sandlagret, vil
ket förklarar den tidiga dateringen. Då det tillvaratag

na benmaterial från gyttjelagret mängdmässigt är rela
tivt litet (317 fragment) och har samtida dateringar 

med kulturlagret från Blak- och Villingebækfas, har vi 
valt att slå samman benmaterialet från gyttjan med det 

från lager 4 för att göra benmaterialet från Tågerup 

mer överskådligt. Benmaterialet från de två lagren har 

vi kronologiskt benämnt som fas I, vilken i huvudsak 

representerar bosättningen från kongemosekulturen 

på Tågerupsnäset och då framför allt Blak- och Vil

lingebækfas. I benmaterialen från fas I finns inga teck

en på inblandning av osteologiskt material från äldre 
eller yngre perioder orsakat av människan. I det övri

ga arkeologiska materialet från fas I finns det inte hel

ler några tecken på någon inblandning från senare pe

rioder.

Fas II representeras av en separat boplats, belägen 
ungefär 800 m öster om den huvudsakliga bosätt- 

ningsytan på Tågerupsnäset. Lokalen ligger i det om

råde där Saxån under atlantikum hade sitt utlopp 

(Karsten & Knarrström, denna volym). Det arkeolo

giska källmaterialet samt sex 14C-dateringar av kol, 

hasselnötskal och ben visar samstämmigt på en bo- 

sättningsperiod i övergången mellan kongemose- och 
erteböllekultur, sen Vedbæk till tidig Trylleskovfas 

(fig. 2, Mårtensson 1999). Två ben har 14C-daterats 

till mellersta Ertebölle och indikerat att det kan före

komma en viss inblandning i det osteologiska materia

let från senare faser.

Fas III är benämningen på bosättningen på Tåger

upsnäset under tidig och mellersta ertebölleperiod. 
Det osteologiska materialet från fas III utgörs av ben 

och tänder från 27 m2 av ett fyndrikt kulturlager, vil

ket begränsas söderut av banvallen och gränsen för 

exploateringsområdet. Lagret benämndes som lager 8 

vid slutundersökningen. Det har inte varit möjligt att 

datera lagret med 14C-metoden, eftersom inte tillräck

ligt med kollagen finns bevarat i benmaterialet. Lagret 
kan flinttypologiskt dateras till Trylleskov- och Sta- 

tionsvejfas. Under lager 8 återfanns två lager, 10 och 

12, vilka även de kan dateras till erteböllekultur.
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Samtliga tre lager tillhör fas III. Från fas III finns det 

en viss inblandning i det arkeologiska materialet med 

artefakter från äldre delar av mesolitikum i form av 

två triangelmikroliter, två Blakmikroliter och fyra 

snedpilar. Material från yngre perioder finns i form av 

ett fragment av en tjocknackig yxa, keramik och glas. 

I det osteologiska materialet finns det emellertid inga 
ben från tamdjur som indikerar en sentida inbland

ning. Däremot kan vi inte utesluta att vissa ben kan ha 

en äldre datering än den förmodade.
Det osteologiska material som tillvaratogs i anslut

ning till huslämningarna från Tågerup öst, vilka är 

samtida med fas III, presenteras närmare i Grönberg 

(denna volym). Från dessa anläggningar registrerades 

sammanlagt 153 g osteologiskt material. Endast åtta

fragment kunde närmare artbestämmas och benens 

bevaringstillstånd var generellt mycket dåligt. Benma

terialets ringa omfattning samt fyndomständigheterna 

har gjort att vi valt att lyfta ut materialet från förelig

gande analys.

Det humanosteologiska materialet som påträffades 

i gravarna samt enstaka ben och tänder från utkast
lagren, behandlas och kommenteras separat av Ahl

ström (denna volym). För en närmare beskrivning av 

gravarnas arkeologiska kontext och innehåll avseende 
såväl arkeologiskt som animalosteologiskt material 

hänvisas till Kjällquist (denna volym). Det osteologi

ska materialet från gravarna bör i detta sammanhang 

betraktas som en särskild fyndkategori. Gravmateria

let kommer från en kontext som reflekterar rituella

Maglemose Kongemose

Blak Villingebaek Vedbaek

Ertebölle

-+- 4- —ł—

7000 B.C. 6000 B.C. 5000 B.C. 4500 B.C.
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Figur 2. ,4C-dateringar av osteologiskt material från Tågerup - kal BC/AD Is. Periodindelning enligt Sørensen (1996). 
l4C-dates obtained for osteological material from Tågerup, cal. BC/AD Is.
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aktiviteter och människans föreställningsvärld. Bo

platsmaterialet antas på ett bättre sätt belysa fråge
ställningar som rör näringsstrategier, jakt och fiske, 

samt säsongsmässighet. Eftersom denna analys avser 

behandla det senare, har materialen separerats.

Metod
Ur ett osteologiskt perspektiv var fältsituationen 

mycket bra. Båda osteologerna var med under hela 

slutundersökningen och kunde påverka beslut gällan

de prioriteringar av undersökningsytor, intagning av 

preparat, fältkonservering m.m. Under de första må

naderna fanns vi hela tiden i fält, men under den mera 

fyndintensiva slutperioden av grävningen, kom vi att 

till slut få ägna större delen av tiden till bestämning- 

sarbete och registrering. För en närmare beskrivning 
av fyndhanteringen hänvisas till Larsson (denna vo

lym). Målet under hela grävningsperioden var att den 

osteologiska analysen skulle vara i fas med grävning

en i övrigt för att vi därigenom skulle få en god bild av 

artsammansättning och bevaringstillstånd i olika la

ger och från olika områden på grävningsområdet. Vi 

gavs därigenom möjlighet att i samråd med gravnings

ledningen, prioritera bort vissa områden och satsa 

mera i områden där möjligheten var större att hitta 

ben från intressanta kontexter.

Analysförfarande Kravet för att i fält kunna utföra 

ett kvalitetsmässigt bra bestämningsarbete är att man 

har tillgång till en fungerande referenssamling. En så

dan plockades ihop och bestod av ett urval av benele
ment från de mest frekvent förekommande arterna på 

mesolitiska boplatser. Främst rörde det sig om kranier 

och extremitetsben. Varje art representerades av en

dast ett ben av respektive element och vi hade därmed 

inte möjlighet att ta hänsyn till ålders- och könsdimor- 
fism. Även om bestämningsarbetet i fält i stort följde 

det gängse analysförfarandet kunde vi inte gå in i de

talj på samma sätt som man vanligtvis önskar göra. 

Benen sorterades upp efter art och benslag i lådor och 
efter avslutad grävning undersöktes hela materialet yt

terligare en gång. Detta skedde i samband med ålders- 

bedömning, mätningar, könsbedömningar och analys 
av benmodifiering m.m.

Förutom de redan nämnda fördelarna att under 
fältarbetet utföra ett kontinuerligt analysarbete finns 

det skäl att beskriva ytterligare några. Arbetet i fält 

ger en god fingervisning om vilka typer av analyser 

som kommer att vara meningsfulla under det fortsatta 
analysarbetet som påbörjas efter fältperioden. Vissa 

aspekter kan sorteras bort och ett målinriktat och tids- 

effektivt analysarbete kan därefter förhoppningsvis 

genomföras. Dessutom sorteras alla obestämbara 

fragment bort redan i fält och dessa blir inte föremål 

för ytterligare analys. Under den andra genomgången, 

då vi hade tillgång till den fullständiga referenssam
lingen, studerade vi art för art och benslag för benslag 

för att därigenom kunna bilda oss en uppfattning om 

morfologiska skillnader inom respektive art. Resulta

tet av detta arbete innebar att vi kunde artbestämma 

en stor del av de ben som i fält registrerats som t.ex. 

bestämbart eller bara som hjortdjur. För att kunna in

korporera det osteologiska materialet från förunder
sökningen har vi även analyserat detta i enighet med 

den metodik som beskrivits ovan.
Samtliga fragment har i möjligaste mån bestämts 

till art, benslag, del av ben, sida samt vikt i gram. För 

delar av materialet har vi gjort noteringar om benets 

bevaringsgrad samt om benet varit svallat eller inte. 

Målet med detta har varit att på ett bättre sätt förstå 

benens överlagringshistoria och hur detta skiljer sig 

inom undersökningsområdet. Utvärderingen av detta 
kommer att redovisas i kapitlet om tafonomi. Under 

analysen har vi också gjort noteringar om benet varit 
bränt, graden av epifyssammanväxning, om det upp

visar skärmärken eller gnagmärken samt uppmärk
sammat eventuella patologiska förändringar.

Då båda författarna har relativt liten erfarenhet av 

fisk- och fågelben har vi tagit in extern hjälp för en 

noggrannare analys av delar av detta material. Refe

renssamlingen av säl är bristfällig i Zoologiska muse

ets samlingar i Lund varför även dessa ben analyserats
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på annan ort. Leif Jonsson på Naturhistoriska Museet 

i Göteborg har varit till vår hjälp med detta material. 

Under en veckas tid analyserades delar av fiskmateria

let, samt hela fågel- och sälmaterialet i samarbete med 

Leif Jonsson på plats i Göteborg där vi hade tillgång 

till den omfattande osteologiska samlingen.

Åldersbedömning De metoder som främst använts 

vid åldersbedömningen har varit epifyssammanväx- 

ning, tandbildning, tandframbrott och tandslitage. 

Vid registrering och bedömning av graden av epifys- 
sammanväxning har en tregradig skala använts; lös 

epifys (fui), delvis fastvuxen epifys med en tydlig kant 

mellan epifys och diafys fortfarande synlig (fuc-) samt 

fusion helt genomförd (fuc+). De metoder och den lit
teratur som använts för respektive art redovisas ned

an.
Kronhjort (Cervus elaphus): Vid åldersbedömning

en av kronhjortständer har vi använt oss av en kombi

nation av de metoder som beskrivs i Brown & Chap

man (1991a, 1991b). Den ena metoden bygger på stu

dier av tandslitage på underkäksmolarerna. Ett 

poängsättningssystem för slitaget på olika cusper ger 

en grund för åldersbedömning. Den andra baseras på 
röntgenfotografering av underkäkar för att kunna av

göra hur långt tandbildningen framskridit. I detta in

går en bedömning av rotbildningen hos tänderna vil

ket även går att tillämpa på enstaka tänder som ej sit

ter kvar i käken. Metoden har introducerats för oss av 
den engelske arkeologen Richard Carter. Eftersom 

tandslitaget är relativt individuellt har vi valt att gene

rellt tilldela en tand ett stort åldersintervall snarare än 

ett litet. Tendensen i åldersfördelningen i vårt material 

är ändå tydlig vilket vi diskuterar i kapitlet ”Jakt, 

slakt och tillvaratagande”.
Rådjur (Capreolus capreolus): Rådjurständerna 

har genom studier av tandframbrott och tandslitage, 
åldersbedömts i enighet med de anvisningar som finns 

i Habermehl (1961). Vi har också tillämpat åldersbe

dömning genom studier av tandbildning hos rådjur. 

Metoden är framtagen av Carter (1997) och har sin 
grund i ett arbete av Brown & Chapman (1991b).

Vildsvin (Sus scrofa): Tänder och käkfragment har 

åldersbedömts med hjälp av uppgifter om tandfram

brott och tandslitage på underkäkständer i ett arbete 

av Briedermann (1990), samt tandslitage på överkäk

ständer (Bull & Payne 1982). Eftersom tandslitaget 

kan skilja sig från olika populationer och på individ

nivå har vi valt att dela in de åldersbedömda tänderna 

i relativt breda intervall. Epifyssammanväxningen hos 

vildsvin baseras på uppgifter från Bull & Payne 

(1982).

Övriga arter: Åldersbedömningen av övriga ben 

och tänder från resterande arter är baserat på följande 
litteratur om epifyssammanväxning och tandfram

brott: brunbjörn (Ursus arctos) - tandframbrott (Poh
le 1923), älg (Alces alces) - tandframbrott (Bromée- 

Skuncke 1952) och epifyssammanväxning (Iregren 

1975), hund (Canis familiaris) och katt (Felis catus) - 

tandframbrott och epifyssammanväxning (Habermehl 
1961), silverräv (Vulpes vulpes domesticus) - tand

frambrott (Habermehl 1961), skogsmård (Martes 
martes) - epifyssammanväxning (Trolle-Lassen 1986), 

utter (Lutra lutra) - epifyssammanväxning (Zeiler 

1988). För arter där vi ej har haft tillgång till litteratur, 
har ben med fastvuxna epifyser respektive permanenta 

tänder betraktats som tillhörande adulta individer.

Könsbedömning Könsbedömning har skett med tre 

olika metoder. Förekomsten av horn hos hjortdjuren 

ger en direkt indikation på könstillhörighet eftersom 

endast handjuren är hornbärande. (Undantaget är ren 

(Rangifer tarandus) där båda könen är hornbärande). 

Ett källkritiskt problem föreligger när könsfördelning
en hos de jagade hjortdjuren bygger på förekomst av 

horn. Eftersom förekomsten av horn per automatik 

indikerat hankön innebär det att handjuren blir över

representerade. Den andra metoden bygger på morfo

logiska studier av bäckenet. Kring pubis i bäckenet 

hos hjortdjuren finns morfologiska karaktärer som 

skiljer könen åt. Hos hanarna är muskelfästet, rectus- 

gropen (fossa muscularis rectus femoris), mera utveck

lat än hos honorna (Lemppenau 1964). Vildsvinen har 

könsbedömts med hjälp av de tydliga morfologiska 

och metriska skillnader som hörntänderna uppvisar 

(Mayer & Brisbin 1988). Slutligen finns hos vissa ar

ter som t.ex. gråsäl och kronhjort, tydliga könsdimor- 

fa storleksskillnader som visar sig vid metriska analy

ser.
Det är endast hos hjortdjuren samt hos svinet som 

ett tillräckligt stort underlag har funnits för att på ett 

tillfredsställande sätt diskutera kring den könsrela- 

terade fördelningen och vad detta betyder. För de
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andra arterna finns enstaka könsbedömningar och 

dessa redovisas i likhet med hjortdjur och vildsvin, i 

respektive kapitel där arterna beskrivs mera ingående 

med avseende på antal fragment, osteometri o.s.v.

Osteometri Samtliga mått är tagna i enighet med de 

anvisningar som finns angivna i mätkompendiet av 

Angela von den Driesch (1976). Där andra mått tagits 

anges detta i anslutande text. Osteometrisk grunddata 

för tabeller och figurer redovisas i appendix IV. En 

parentes runt mätvärdet innebär att benet är skadat 

vid mätpunkterna och det exakta värdet är något osä

kert.

Statistik Samtliga statistiska beräkningar är utförda 

med hjälp av programmet Stat View. Resultatet av 

körningarna finns redovisade i sin helhet i appendix V.

Kvantifiering Debatten bland osteologer om vilket 

sätt som är att föredra när man skall kvantifiera ett 

osteologiskt material har under senare år varit livlig 
och stundtals i det närmaste hätsk (Ringrose 1993). 

Olika metoder förespråkas av olika forskare och det 

finns ingen enighet om vilken som är att föredra (Ly

man 1994b). En bra sammanfattning och diskussion 

kring denna problematik återfinns i Nilsson (1995). 

Vi nöjer oss här med att presentera de metoder vi an

vänt oss av samt ger en kort beskrivning av vad res

pektive metod går ut på och vad som skiljer dem åt.

Som ett fragment har vi räknat enskilda bitar av 

ben samt flera olika delar av ben om de uppenbarligen 
sönderdelats vid tillvaratagandet eller därefter. Exem

pelvis kan ett horn spricka upp i en mängd delar vid 

torkning men registreras ändå som ett fragment. Ett 

fragment behöver inte vara bestämt till art eller ben
slag för att benämnas som ett fragment. Med benele

ment avses en anatomisk enhet såsom t.ex. humerus, 

scapula, tibia o.s.v. Vi har valt att använda oss av den 

engelska terminologin vad gäller förkortningar i tabel
ler och figurer för att underlätta jämförelser och ”dra 

vårt strå till stacken” vad gäller uniformitet i redovis- 

ningsförfarandet. I löpande text har vi valt att använ

da svenska beteckningar för anatomiska enheter. I fall 

där inga alternativ finns på svenska använder vi oss av 

latinsk terminologi.
N1SP - Number of identified speciments: antal 

identifierade fragment per art. Metoden har kritiserats 

för att vara missvisande, eftersom den är beroende av 

fragmenteringsgraden av det studerade materialet. En 

högre fragmenteringsgrad av ben från en art ger med 

NISP en bild av att arten är förhållandevis mer frek

vent förekommande än den faktiskt är. Trots meto

dens uppenbara nackdelar är det den mest använda 

kvantifieringsmetoden, vilket främst beror på att den 

är så enkel att använda. Då NISP ofta är de enda upp

gifter som finns att tillgå i publicerade osteologiska 

analyser av mesolitiska material, kommer även vi att 
använda metoden vid jämförelser med andra 

boplatser. Naturligtvis är det viktigt att vid jämförel

ser av NISP ta hänsyn till att skillnader kan bero på 
fragmenteringsgrad snarare än artfördelning. Påpekas 

bör kanske att metoden faktiskt fyller sin funktion om 

den kombineras med andra kvantifieringsmetoden 
Redovisas däremot kvantifieringen enbart i form av 

en artlista med NISP från en boplats så är siffrorna i 

sig relativt ”döda”. Det går att utläsa vilka arter som 

återfanns vid analysen men att använda siffrorna i en 

kvantitativ jämförelse medför källkritiska invänd

ningar som det inte går att bortse ifrån.
MNI - Minimum number of individuals: minsta 

antal individer (Sv. MIND). Metoden går ut på att det 
benslag som förekommer mest frekvent i materialet 

får representera det minsta antal djur som tagits till 

platsen. Exempelvis kan sju fragment från höger sken

ben som med säkerhet kan sägas komma från olika 
individer representera sju individer. Det finns flera va

rianter på denna metod. Exempelvis kan en individ 

läggas till om man hittar en mjölktand från en art där 

MNI-beräkningen är baserad på ben från vuxna indi

vider. Andra forskare tar med spridningsbilden av be

nen i beräkningen och antar att om benen ligger till

räckligt långt ifrån varandra så kommer de med all 

sannolikhet från olika individer. Vi har dock valt att 

beräkna MNI på det sidobestämda benslag som före

kommer mest frekvent samt att ta hänsyn till eventuel

la ungdjur. Metoden kan inte användas för att beskri

va hur många djur som jagats på platsen, utan skall 

ses som ett sätt att kvantifiera den relativa fördelning

en mellan arterna i ett och samma material.
MNE - Minimum number of elements: minsta an

tal (ben)element per art och benslag. Begreppet är ett 
mått på det totala antalet element från respektive art 

som finns representerat i materialet. Sju fragment från 

höger skenben där det med säkerhet kan avgöras att 
de kommer från olika individer tillsammans med fyra 

fragment från vänster sida, utgör alltså ett MNE på 
elva. Jämför detta med MNI som för de elva skenbens- 

fragmenten skulle bli sju. Metoden används framför 

allt för att jämföra elementfördelningen inom en art.
MA U - Minimum animal units: Metoden är ett för

sök att tydliggöra elementfördelningen. Genom att för 

en art dividera det beräknade värdet för MNE med 

antalet element som återfinns i ett komplett skelett er
hålls MAU. Exempelvis beräknas MAU för skenben
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med ett MNE på elva genom att dividera med två, ef

tersom det finns två skenben i ett däggdjursskelett. 

Om MNE värdet för första falanger från exempelvis 

rådjur är 24 dividerar man detta värde med 8 eftersom 

ett rådjur har åtta förstafalanger. MAU-värdet blir 
följaktligen 4. Metoden förenklar tolkningen eftersom 

den ger direkt jämförbara enheter. Vanligtvis uttrycks 

MAU för olika benelement i procent. Det högsta MAU 
värdet sätts alltid till 100% och tilldelas det mest frek
vent förekommande elementet. Övriga benelements 

MAU-värden beräknas sedan i förhållande till detta.

Benmodifiering För att särskilja skärmärken orsaka

de av stenredskap från exempelvis trampling, gnag- 
märken och recent åverkan i form av skärslevar o dyl., 

har benen undersökts i mikroskop med 7-40 ggr för

storing. Kriterierna som har använts i detta samman
hang är de som beskrivs i Blumenschiene m.fl. (1996). 

Slagmärken (impact marks) har studerats och doku

menterats för att belägga fragmentering av ben orsa

kad vid märgspaltning. Beräkning av frekvensen av 
benmodifieringar baseras på det totala antalet stude

rade benfragment där skär- eller gnagmärken förvän

tas förekomma. Vi har således undantagit tänder i 

kvantifieringen. Dessutom innefattas inte benfrag

ment där ytskiktet ej har bevarats, i frekvensberäk

ningen. På ben från arter med relativt få identifierade 

fragment där underlaget varit för litet för analys av 
slaktmönster, som fågel och rovdjur, har endast före

komst/ej förekomst av skärmärken registrerats. Skär

märken på ben från fågel är också viktiga för att be

lägga att de har jagats och inte utgör ilandflutna kada

ver. Likaså har skärmärken orsakade vid styckning 

eller filéing på arter som vanligen betraktas som päls

djur, använts för att belägga konsumtion.

Fisk Artbestämning av fiskben från vissa familjer 
som torskfisk (Gadidae), spättor (Pleuronectidae) och 

karpfisk (Cyprinidae) är problematisk (Bødker- 
Enghoff 1987, s. 65). Vi har därför fått hjälp av Leif 

Jonsson vid Göteborgs Naturhistoriska Museum vid 

artbestämning av fisk och då framför allt fiskar i 
ovannämnda familjer. Av torskfisk har praemaxillare 

och dentale hos torsk (Gadus morhua) respektive pra- 

ecaudala kotor hos sej (Pollachius) ansetts vara art

specifika (Bødker-Enghoff 1991, s. 45; Lepiksaar & 
Heinrich 1977, s. 88f). Cleithrum, posttemporale, 

praevomer, dentale och articulare från skrubba (Pla- 

tichtbys flesus) har varit möjliga att skilja från sand- 

skädda (Limanda limanda) och rödspätta (Pleuronec- 

tes platessa). Endast det nedre svalgbenet (Os pharyng- 
eum inf.) har artbestämts hos karpfisk. Kotor från

torskfisk, spättor, karpfisk och laxfisk har endast be

stämts till familj, bortsett från ett fåtal praecaudala 
kotor från sej. En närmare bestämning av kotor har 

endast systematiskt utförts på de arter där ett större 

material föreligger och där en diskussion kring anato

misk fördelning är relevant. Kotor från sill (Clupea 
harengus) har delats upp i l:a, 2:a, praecaudala res

pektive caudala kotor. Torskfiskens kotor har på lik

nande sätt delats in i l:a, 2:a, 1—4:e, praecaudala res

pektive caudala kotor. Kotorna från spätta har delats 

in i l:a, praecaudala respektive caudala kotor. De 

främsta anledningarna till att identifiera l:a respekti

ve 2:a kotan är att de används vid storleksberäkning- 

ar. Kvantifieringen av fiskbenen bygger på NISP.

Storleksberäkningen av sill bygger på mätning av 

l:a kotans bredd och användandet av regressionslin

jens ekvation1 för sambandet mellan kotans bredd och 

sillens totala längd (Höglund 1977, s. 45ff). Längden 

på kotkroppen av caudala kotor har även mätts för 

uppskattning av sillens totala längd (Jonsson 1988, s. 

75).
Spättornas totala längd har mätts och beräknats 

enligt regressionslinjens ekvation1 2 för sambandet mel

lan ett mått på os anale och spättans totala längd. På 
liknande sätt har spättans totala längd även beräknats 

med hjälp av första kotans bakre bredd3 (Bødker 
Enghoff 1994, s. 93). Av torsk och torskfisk har första 

och andra kotans bakre bredd mätts och använts i reg

ressionslinjens ekvation4 för beräkning av torskfiskens 

totala längd (ibid).
Två typer av benmodifiering av ben från fisk har 

observerats och dokumenterats. Den ena är eldpåver

kan av benen och den andra är spår efter matsmält

ning på benen. Någon systematisk undersökning av 

spår efter matsmältning på fiskbenen har ej utförts

1 X—7.0389Y+1,1383
2 TL=102,2351 X OAO,7218
3 TL=69,7268 x W0,9068
4 TL VI (första kotan)=87,3172 x W 0,8260 TL V2 (andra ko- 
tan)=86,1390xW 0,8162
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och av de olika modifieringar som finns beskrivna har 

vi endast observerat deformation av kotor (jfr Whee

ler 8c Jones 1989, s. 69ff; Butler 8c Schroeder 1998, s. 

960).

Tafonomi
I detta kapitel ämnar vi ge en bakgrund och introduk

tion till tafonomi och på vilket sätt de tafonomiska 

processerna har påverkat det osteologiska materialet 

från Tågerup.

“Taphonomy is the study of the means by which orga
nic remains pass from the biosphere into the lit

hosphere as the result of geological and biological 

processes” (Efremov 1940). I

I de tafonomiska processerna ingår alltså allt ifrån 

människornas urval av bytesdjur till utgrävningsmeto- 

dik och analysarbete. Man brukar skilja mellan 

biostrationomi och diagenes. I det första begreppet in

går de händelser som påverkar sammansättningen i 
materialet innan det slutligen hamnar under jord och 

inte längre är en del i biosfären. I diagenesen ingår de 

efterföljande processer som påverkar benen kemiskt, 

mekaniskt och biologiskt. Målet med tafonomisk 

forskning och diskussioner kring problematiken syftar 
egentligen till en enda sak; att kunna uppskatta och 

beskriva omfattningen av de tafonomiska processer

nas inverkan för att därigenom kunna beskriva hur 

sammansättningen såg ut innan dessa processer inled

des. De processer som ingår i diagenesen är av sådan 

karaktär att de i hög utsträckning går att återskapa, 

beskriva och förstå. Detta sker bl.a. med undersök

ning av markkemi, där faktorer som t.ex. pH, tillgång 

på syre och vatten i de fyndförande lagren studeras. 

De faktorer som ingår i biostrationomin är däremot 

betydligt svårare att återskapa eftersom de inbegriper 
mänskligt handlande. Man kan säga att arkeologisk 

forskning omfattar samtliga biostrationomiska fakto

rer och det är denna del av tafonomin vi främst kom

mer att diskutera.

Under de senaste tjugo åren har medvetenheten 

kring tafonomi som begrepp och koncept inom ani- 

malosteologin kraftigt ökat. Nya forskare har konti

nuerligt utvecklat egna metoder och definierat egna 

begrepp (bl.a. Casteel & Grayson 1977; Binford 

1978; Lyman 1984, 1994a; Ericson 1987; Noe-Ny- 

gaard 1987; Nicholson 1996). Att det inte finns någon 

enhetlig form och tradition inom området har emeller

tid gjort begreppsförvirringen högst påtaglig. En jäm
förande analys av kvantifieringsresultatet från olika 

boplatser är således mycket svår att göra. Ofta an

vänds olika egna varianter av befintliga metoder vid 

kvantifieringen och ibland redovisas inte ens vilken 

metod som ligger bakom resultaten. En bra samman

fattning kring denna problematik finns i Lyman 

(1994b) och vi har inte för avsikt att återge den här. 

Vår målsättning har varit att noggrant redogöra för 

vilka överväganden vi har gjort inför de metoder och 

den terminologi vi slutligen valt att använda oss av, 

för att beskriva de tafonomiska processerna i Tå

gerup.

Biostrationomiska processer på Tågerup Vad som

avgör vilka animalosteologiska lämningar vi hittar på 

en lokal är ytterst avhängigt vilka djur man har valt 
att jaga. Födovalet är därmed det första steget i den 

tafonomiska processen. Jaktmetoder, jaktstrategier 

och val av jaktbyten diskuteras utförligare i ett separat 

kapitel.

Tillvaratagande och transport Nästa steg i den ta

fonomiska kedjan, tillvaratagandet och transporten, 

inleds när bytesdjuret är dödat. Beroende på om man 

väljer att konsumera eller av någon annan anledning 

lämna delar av djuret på platsen för nedläggandet 

kommer det att påverka den anatomiska sammansätt
ningen i det identifierade benmaterialet. Många fors

kare anser att man vid jakt av stora bytesdjur såsom 

t.ex. älg och kronhjort kan ha valt att lämna delar av 

djuret kvar av logistiska skäl, dvs. det skulle vara allt

för besvärligt att frakta tillbaka ett helt djur (Le- 
piksaar 1982, s. 106; Jonsson 1988, s. 88). De kropps

delar som oftast omnämns i detta sammanhang är in

älvor, huvud och de nedre delarna av extremiteterna 

eftersom det anses att dessa delar inte nytto- och nä- 
ringsmässigt motsvarar den arbetsinsats som krävs för 

att frakta dem tillbaka till boplatsen. Detta förfarande 

användes av White som en förklaringsmodell till den 

anatomiska fördelning han fann i ett flertal arkeolo

giska material (White 1952, 1953). Företeelsen med 

kvarlämnade delar av jaktbytena resulterar i något 
som kallas för schlepp-effekt (Perkins & Daly 1968). I
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Binfords studier av Nunamiut-eskimåerna (1978) 
iakttogs detta handlande vid jakt av vildren. Utifrån 

detta konstruerade Binford modeller vilka han mena

de kunde användas för att förklara sammansättningen 
i arkeologiska material. Ett selektivt kvarlämnande av 

delar av jaktbytena under förhistorien kunde också 

förklara den anatomiska fördelning man ibland stötte 

på i osteologiska material. Många forskare har riktat 

stark kritik mot detta och ansett att modellen inte på 
ett bra sätt går att applicera på andra arkeologiska 

material (Grayson 1989; Lyman 1992). Både Whites 

och Binfords arbeten byggde på studier i en miljö som 

är diametralt motsatt den atlantiska. Dessutom är 
jaktviltet som diskuteras i dessa arbeten, bison och 

vildren, flocklevande djur med årliga vandringar som 
uppträder i stora mängder endast under begränsade 

perioder av året. Vid massjakt är logistiska problem 
en naturlig följd av ett lyckat jaktresultat. I den miljö 

som varit rådande och med den dåvarande faunan i 

Sydskandinavien under mesolitikum var inte denna 

typ av jakt aktuell och knappast heller de problem 

som är associerade med den.
Den typ av anatomisk snedfördelning man skulle 

vänta sig som ett resultat av schlepp-effekt är en tydlig 

relativ avsaknad av kraniefragment, mellanhands- och 

mellanfotsben, vrist- och handlovsben samt falanger. 
Dessa delar av kroppen är köttfattiga och skulle alltså 

kunna avvaras vid en prioriteringssituation. Dessa de

lar av djurkroppen har emellertid en mängd andra an

vändningsområden. Som exempel kan nämnas mel- 

lanfots- och mellanhandsben vilka är utmärkta råäm
nen för redskapstillverkning. Dessutom innehåller de 

rikliga mängder märg vilken är både protein- och fett

rik. Huvudet utgör i förhållande till sin volym och vikt 

ingen stor proteinkälla. Däremot är hjärnan mycket 

fettrik och kan både ätas och användas vid exempelvis 

skinnberedning. På flera mesolitiska boplatser har 

man i olika kontexter påträffat genomborrade tand

pärlor från samtliga stora vilt (Andersen 1981, s. 116; 

Larsson 1988, s. 8Off). Några av de gravlagda indivi
derna på Tågerup har fått med sig genomborrade

tandpärlor av älg, kronhjort och vildsvin (Kjällquist, 

denna volym). Detta visar att man inte kan diskutera 

logistiska problem i termer av rena näringsmässiga 

överväganden. Otaliga etnografiska exempel har visat 
att det finns användningsområden för samtliga delar 

från en djurkropp och detta är inte svårt att argumen

tera för.

I den anatomiska fördelningen från det stora viltet 
i Tågerup finns ingenting som tyder på att man skulle 

lämnat någonting av djuren kvar. De delar som rimli
gen skulle saknas är ben från huvudet och de nedre 

extremiteterna. Båda dessa regioner är på Tågerup väl 

representerade i materialet. I figur 3 framgår att det är 

ben från den relativt köttrika bålregionen som saknas. 

Detta gäller samtliga faser av bosättningen. De låga 

frekvenserna av kotor och revben kan förklaras på 

andra sätt. Att bevaringspotential och bulk density är 

intimt sammankopplad har flera forskare visat (Ly

man 1984, s. 234ff). Revben och kotor hos landlevan

de däggdjur är relativt porösa, dvs. har låg densitet i 

förhållande till andra benslag, vilket gör att förkla

ringen till de låga frekvenserna står att söka i andra 

orsaker än som ett resultat av en schlepp-effekt.

Slakt och märgspaltning Något som i hög grad är 
en del i den tafonomiska processen är rent fysikaliska 

faktorer som är förstörande i det avseendet att de frag

menterar benen. När ett ben slås sönder i flera mindre 

delar är det mera utsatt för nedbrytande kemiska och 

mikrobiologiska faktorer eftersom relationen volym/ 
yta förändras. Dessutom försvårar det avsevärt be- 

stämningsarbetet för osteologen. Detta gäller framför 

allt diafysdelen av rörbensfragment från större dägg

djur.

På Tågerup är samtliga ben med märginnehåll, 

med några få undantag, fragmenterade. Benmaterialet 

från de flesta andra mesolitiska boplatser i Sydskandi

navien är ofta fragmenterat i lika hög utsträckning 

och på liknande sätt. Den allmänna tolkningen är att 

benen främst har fragmenterats vid märgspaltning och 

vår tolkning av benmaterialet från Tågerup skiljer sig
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MAU
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□ Vildsvin

Element

Figur 3. Den anatomiska fördelningen för kronhjort, rådjur och vildsvin på Tågerup, fas I. 
The onotomical distribution of red deer, roe deer, and wild boar at Tågerup, phase I.

inte i detta avseende. Vid bestämningsarbetet har vi 

noterat slagmärken som är typiska för märgspaltade 

ben (kapitel ”Jakt, slakt och tillvaratagande”).

Benmaterialet från fas III uppvisar en högre frag

menteringsgrad än benen från fas I och II. Medelvik

ten för skelettmaterialet från kronhjort i fas I är 33g 

medan motsvarande siffra för fas III är 6g. Medelläng

den för rörbensfragment är högre i fas I än vad den är 

i fas III (fig. 4). I fas I är medellängden för fragment av 

lårben, skenben, överarmsben och strålben från kron

hjort 8,6 cm medan den är 4,9 cm i fas III. Skilda för
utsättningar för bevaring mellan de olika lagren kan 

inte förklara skillnaderna. Trots att kollagen inte finns 

bevarat i benmaterialet från fas III finns här en stor 
mängd fiskben bevarad. Dessutom är benen hårda och 

kompakta vilket talar för relativt goda bevaringsför- 

hållanden för benens oorganiska fraktion.

Den högre fragmenteringsgraden av benen i fas III 
beror sannolikt på predepositionella faktorer. En för

klaring till skillnaderna kan vara att märgspaltnings- 

tekniken i fas III skilt sig från den i fas I/II och resulte

rat i en högre fragmenteringsgrad av benen. En studie 

av ben från boplatser i Amosen, Danmark, visar att 

märgspaltningsteknikerna har skiljt sig åt mellan de 

äldre och yngre boplatserna. Märgspaltningstekniken 

från de yngre boplatserna resulterade i en högre frag

menteringsgrad (Noe-Nygaard 1977). En annan möj
lighet är att den relativt begränsade yta som undersök

tes, i detta avseende inte gav ett representativt materi

al. De större benfragmenten har av olika anledningar 

deponerats åtskilt från de mindre och har därför inte 
tillvaratagits. Undersökningen av Ringsjöholmsbo- 

platsen visar att det inom boplatsområdet finns kon
centrationer av ben med hög fragmenteringsgrad 

(muntligen, Sjöström).

Redskapstillverkning Vissa benslag hos bytesdjuren 

är mera lämpade som råämnen för redskapstillverk

ning än andra. Detta innebär att vissa benelement kan 

tänkas bli underrepresenterade p.g.a. de inte depone

ras tillsammans med det övriga osteologiska materia

let, eller att bearbetningen leder till att benen inte kan
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Figur 4. Längd för fragment av överarmsben, strålben, lårben och skenben från kronhjort på Tågerup. 
The length of fragments of humerus, radius, femur, and tibia from red deer at Tågerup.

identifieras till art eller benslag. Horn, tänder och mel- 
lanhands-Zmellanfotsben från hjortdjur är de skelett

element som i de mesolitiska kulturerna i Sydskandi- 

navien främst använts som råmaterial vid tillverkning 

av smyckeföremål och verktyg (Sørensen 1996 s. 

67ff). I detta sammanhang kan det nämnas att av de 

75 identifierade mellanhands-/mellanfotsbenen av rå

djur i fas I uppvisar 15 (20%) spår efter bearbetning. 
Spår efter bearbetning på ben från kronhjort är min

dre frekvent och förekommer i de flesta fall på horn. 

Endast 3% av mellanhands-Zmellanfotsbenen från 

kronhjort är bearbetade medan motsvarande siffra för 

hornen är 44%. De delar av vildsvinet som bearbetats 

vidare är uteslutande tänder. Framtänder och hörn
tänder har genomborrats och bearbetats för att använ

das som smycken.

Rovdjur och gnagare De gnagmärken man återfin

ner på ben och horn från mesolitiska boplatser kom

mer oftast från rovdjur eller gnagare. Partåiga djur 
som hjortar och vildsvin gnager också på ben och

horn men gnagmärken av dessa arter återfinns av na

turliga skäl sällan på mesolitiska boplatsmaterial 

(Brothwell 1976). Denna typ av gnagmärken har inte 

heller observerats på benen från Tågerup.

Gnagarnas bidrag i den tafonomiska processen är 

förhållandevis liten om man jämför med rovdjurens. 

Spår efter gnagartänder identifieras genom de paral

lella märken framtänderna efterlämnar på ben och 
horn vilka är morfologiskt lätta att skilja från rov- 

djursgnag. Gnagmärken orsakade av gnagare i mate

rialet från Tågerup finns registrerade på ett fåtal frag

ment. I samtliga tre fall återfinns dessa på horn, vilket 

skulle kunna indikera att det rör sig om fällhorn som 

legat exponerade en tid innan de togs till boplatsen för 

bearbetning.

Det rovdjur som är orsaken till de allra flesta gnag

märken som registrerats på benen från Tågerup är 

hunden. Att man har haft hundar på Tågerup visar det 

ovanligt rika fyndmaterialet av denna art. Rent hypo

tetiskt kan givetvis andra rovdjur som räv, varg och 

björn också gnagt på benmaterialet men de har sanno-
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likt hållit sig på behörigt avstånd från en bosättning 

av Tågerups storlek. Hundarna däremot har säkerli
gen fungerat som effektiva ”avfallskvarnar” och har 

haft tillgång till slaktavfallet på ett helt annat sätt.

Hundars förmåga att svälja och tugga sönder ben 
från större däggdjur är dokumenterad vid ett flertal 

tillfällen (Noe-Nygaard 1987; Morey & Klippel 

1991). Gnagmärken från hund har i Tågerup konsta

terats på ben från fågel, samt på havs- och landlevan

de däggdjur. Experiment har visat att hundar vid kon

sumtion av fisk bryter ned upp till 80% av de ben som 

de äter (Jones 1986) och hundarna i Tågerup är san

nolikt ansvariga för en stor del av fiskbenssvinnet. 

Några av fiskkotorna är deformerade på ett sätt som 

antyder att de har passerat genom mage och tarmka

nal (jfr Wheeler 8c Jones 1989; Butler 8c Schroeder 

1998). Storleken på benen gör det rimligt att anta att 

de passerat genom en hund snarare än en människa. 

Av 946 benfragment från fas 1 som bedömts kunna 

utgöra underlag för en beräkning uppvisar 64 st (7%) 

tydliga gnagmärken. Från andra mesolitiska inlands- 
boplatser på Själland är motsvarande siffra 7-21% 

(Noe-Nygaard 1995, s. 243). En tänkbar förklaring 
till den relativt låga frekvensen av gnagmärken i Tå

gerup kan vara att hundarnas föda på en kustboplats, 
i större utsträckning har bestått av fisk.

Vilka däggdjursben som bättre motstår hundars 

tuggande beror på flera saker. Ben från ungdjur löper 

större risk att förstöras än de mer kompakta benen 
från vuxna djur. Olika benslag och olika delar av sam

ma ben har olika täthet - densitet, och därmed mindre 

eller större chans att förstöras av gnagande hundar 

(Marean & Spencer 1991).
Hundars närvaro på en boplats påverkar även an

dra aspekter av benmaterialets sammansättning än 

den direkt förstörande inverkan deras tuggande med

för. Möjligheten att göra en spridningsanalys av benen 

på bosättningsytan för att därigenom kunna påvisa 

olika aktivitetsområden kan vara mycket svår att göra 

om hundarna har haft fri tillgång till slaktavfall och 

matrester (Kent 1981). En tänkbar möjlighet är att de 
sprungit lösa på boplatsen och släpat med sig och flyt

tat ben och därmed delvis förstört eventuella spår efter 
aktivitetsytor såsom slaktplatser och dumpplatser för 

avfall. Undantaget är kanske det avfall som kastades 

ut direkt i vattnet i utkastlagret vilket borde avhållit 

hundarna från vidare konsumtion.

Ytterligare en faktor som gör att frekvensen av 
gnagmärken på ben är relativt låg på Tågerup kan ha 

med bevaringsförhållandena och hundarnas beteende 

att göra. Bevaringsförhållandena på själva boplats

ytan har varit relativt dåliga i jämförelse med utkast

lagret. För att gnagmärken skall kunna upptäckas och 

fastställas krävs att benen är relativt välbevarade och 

har det ursprungliga ytskiktet intakt. När hundarna 

gnagt färdigt på benen lämnades de antagligen liggan

de på boplatsytan och därmed raderade hundarna in

direkt spåren efter sitt gnagande. Det finns trots allt 

ben från utkastlagret som uppvisar spår efter hund- 

gnag och det hade varit intressant att testa om frek

vensen skiljer sig mellan utkast och boplats. Tyvärr 

går denna jämförelse inte att göra då förutsättningar

na för bevaring skiljer sig så mycket åt mellan de olika 

miljöerna.

Trutar och kråkor är fåglar som ofta effektivt ut

nyttjar människans avfall som föda. Delar av benma

terialet och då framför allt fiskavskrädet har antagli
gen förts bort från boplatsen av fåglar.

Trampling Trampling syftar på den åverkan ben ut
sätts för när djur och människor trampar på dem. Det 

finns ingen bra svensk översättning av ordet och vi har 

valt att använda oss av den engelska terminologin. Vad 
trampling kan orsaka är den typ av benmodifiering 

som normalt tolkas som ett resultat av andra typer av 
aktiviteter. Stora djur kan krossa ben och orsaka brott

ytor som är liknande de som produceras vid märgspalt- 
ning. Ben kan också tryckas mot stenar eller andra ben 

och därmed uppstår märken som morfologiskt kan för

växlas med skärmärken eller gnagmärken orsakade av 

människor respektive rovdjur. Vad som krävs för att ef

fekter av trampling skall uppstå är att benen ligger de

ponerade på ett grovkornigt och/eller hårt underlag 

(Behrensmeyerm.fi. 1986; Fiorillo 1989). Effekterna av 

trampling går naturligtvis inte att bortse ifrån. Vad som 

däremot går att ifrågasätta är omfattningen av tramp
ling på den fornlämningstyp som Tågerup represente

rar. Vid tolkningar av benmodifiering har vi inte helt 

bortsett från möjligheten att trampling kan ha orsakat 

vissa skador men att trampling har skett i någon större 

omfattning kan i det närmaste uteslutas.

Fluviala processer Med fluviala processer avser vi 
den inverkan vattnet har haft på benmaterialets sam

mansättning innan slutlig deponering. Tågerups läge 
vid havet innebär att hög- och lågvatten samt vågrö

relser påverkat materialet i relativt hög utsträckning 
och då främst på två sätt. Vattnets rörelse har svallat 

benen och därigenom slipat och polerat bort mycket 

av deras morfologiska karaktärer vilket försvårar 

identifiering. För att få en uppfattning om svallning

ens omfattning har vi för samtliga partåiga djur i lager 

4, noterat om det är svallat eller ej. Resultatet blev att 

13% av benen uppvisade tydliga tecken på svallning.
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Rörelserna i vattnet har dessutom haft en sorteran

de inverkan vilket resulterat i att de mera utsatta de

larna av stranden nästan helt saknar ben från exem

pelvis fisk. Skillnaden i de mera skyddade partierna av 

stranden där vågrörelserna inte har haft lika stor in

verkan är påtaglig och i dessa delar är koncentratio
nen av fiskben hög (fig. 5).

Sekundär inblandning I osteologiska material från 

boplatser finns det ofta en inblandning av skelettmate

rial från djur vars närvaro inte direkt kan samman

kopplas med människans aktiviteter under bosätt
ningens användande. Ett vanligt exempel på detta är 

ben från grävande djur som t.ex. sork, vilka har dött i 

sina hålor. Dessa lämningar kan antingen vara samti

da med bosättningen eller av mer recent ursprung. I 
benmaterial som ligger ackumulerade i strandzoner 

föreligger även möjligheten att kadaver flutit i land 
och blandat sig med det antropogena benmaterialet. 

Främst är det djurarter som lever i, eller i nära anslut

ning till vatten, som t.ex. fisk och sjöfåglar, som på 
detta sätt inkorporeras i de osteologiska materialen.

Skelettmaterialet från sork, mus och mullvad i Tå- 

gerup kommer troligen från djur som har dött i sina 

hålor. Vi har inte observerat någon modifiering i form 

av eldpåverkan eller skärmärken på ben från dessa ar

ter, vilket skulle kunna indikera att de skulle represen

tera fångade djur. På boplatsen Muldbjerg 1 på Själ

land förekommer skärmärken på ben från vattensork, 

vilket betyder att ben från mikromammalia inte alltid 

kan anses representera en naturlig inblandning i kul

turlagren (Noe-Nygaard 1995, s. 230f). Ben från sork, 

husmus och mullvad i fas III och mullvad i fas I som 

har en ljusgul färg och struktur som skiljer sig från det 

övriga benmaterialet, har tolkats som en recent in

blandning. Tänder och ben från sork i utkastlagret 

från fas I är med säkerhet mer eller mindre samtida 

med bosättningen då det överlagrande gyttjelagret har 

förhindrat en sentida inblandning av djur. Mullvads- 

ben från fas I, vilka har tolkats vara recenta, är tillva

ratagna från en del av utgrävningsområdet som ej har

varit täckt av gyttja. Flera av benen från mikromam
malia från fas III uppvisar dock samma färg och struk

tur som ben med mesolitisk datering, vilket bör betyda 
att de är samtidiga med bosättningen.

Det har tidigare antagits att skelettmaterial från få
gel med en hög andel benelement från vingarna repre

senterar ilandflutna kadaver (Ericsson 1987). De ne
dre extremiteterna och bäckenet, följt av huvud och 

hals är de delar som först lossnar och sjunker till bot

ten från ett flytande kadaver. Vingarna som är väl 

skyddade av hud, senor och fjädrar transporteras med 

vattnet till strandzoner där de kan inkorporeras i ar
keologiska material (Schäfer 1972). Fågelbenen från 

fas I har en ovanligt hög andel ben från vingarna 
(82%) jämfört med den totala andelen extremitetsben, 

vilket skulle kunna indikera att det mestadels skulle 
röra sig om ilandflutna kadaver. Även andra mesolitis- 

ka boplatsmaterial har vanligen en överrepresentation 

av ben från vingarna (Lepiksaar 1982, s. 122; Noe- 

Nygaard 1995, s. 164f).

Det finns dock andra teorier som förklarar överre

presentationen av fågelben från de främre extremite

terna i boplatsmaterial. Den ena går ut på att repre

sentationen av element skulle bero på skillnader i be

nens densitet. Benmaterial med fågelarter som har 

förhållandevis robusta benelement i vingarna jämfört 

med de bakre extremiteterna bör därför uppvisa en 

liknande elementfördelning. Andfåglar som är den 

mest förekommande fågelfamiljen i benmaterial från 

mesolitiska boplatser har också relativt robusta ele

ment i vingarna p.g.a. att de snabbt skall kunna lyfta 

upp från vattnet då fara hotar (Livingston 1989). 
Överrepresentationen av vingben i vissa benmaterial 

från mesolitiska boplatser kan enligt Noe-Nygaard 

(1995) bero på att benelement från de främre extremi

teterna betraktats som avfall vid tillvaratagandet av 

fågel. Vingarna har skurits loss och slängts i utkastlag

ret där benen har haft större chans att bevaras än be

nen från de mer köttrika delarna av fågeln som har 

tillvaratagits och deponerats på boplatsernas terrest

riska del.
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Figur 5. Spridning av ben från däggdjur och fisk i lager 4. Övre spridningsbilden (5a) visar *
fördelningen av fisk och den nedre (5b) däggdjur (rådjur, kronhjort och vildsvin). Den nordliga höjd- 
kurvan visar 1 m.ö.h. ekvidistans: 1 m.
The distribution of bones from mammals and fish in layer 4. The top picture shows the distribution offish, the lower one
that of mammals (roe deer, red deer, and wild boar). The upper contour is 1 m above sea level. Equidistance: 1 m.

Figur 6. Spridning av "A-ben" (triangel) och "B-ben" (cirkel) i fas I. Övre höjdkurva visar 1 m.ö.h. ekvidistans: 1 m.
The distribution of “A-bones" (triangle) and "B-bones" (circle) in phase I. The upper contour is I m above sea level. Equidistance: 1 m.
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För att undersöka om fågelbenen från fas I repre

senterar ilandflutna kadaver eller matavfall, har ben

modifiering på fågelbenen studerats. Ben med skär

märken och eldpåverkan har ansetts indikera jakt av 
fågel. Vi anser att huvuddelen av benmaterialet från 

fågel bör tolkas som avfall deponerat av människan. 

Antagandet är baserat på den relativt frekventa före

komsten av skärmärken (12%) och eldpåverkan (5%) 

samt förekomsten på ben från flera olika arter som 
sim- och dykänder, måsfågel, havsörn och garfågel.

Även ben från fiskar som flyter iland kan på lik

nande sätt som fågelben inkorporeras i benmaterial 

deponerat av människor. Denna företeelse bör dock 

betraktas som marginell. Det är endast i vissa miljöer 
ben från fisk som har dött av naturliga orsaker påträf

fas i stora mängder. I sjöar som under vintern har varit 
täckta av is kan det uppstå syrebrist i vattnet som le

der till massdöd av fisk (Noe-Nygaard 1987, s. 25). 
Hos vissa arter av t.ex. laxfisk, dör stora mängder av 

fisk efter leken i bäckar och åar (Butler 1993, s. 4). 
Tågerups läge på ett näs i en havsvik gör att fiskben 

från liknande massdöd kan uteslutas. Ett sätt att skilja 

antropogena lämningar av fisk från naturliga, är att 

studera i vilken grad fynden av fiskben utgörs av ana

tomiska enheter. I naturliga lämningar efter fisk bör 

således förhållandet mellan ben från kraniet och kotor 

vara jämnt per utgrävd enhet, t.ex. i en 1 m2 ruta. 

Dock kan en anatomisk snedfördelning i ett naturligt 

deponerat fiskbensmaterial föreligga då bevaringsför- 

hållandena varit dåliga (Butler & Chatters 1994). 1 
Tågerup finns det inget som tyder på att fiskbenen 

kommer från ilandflutna fiskar, bortsett från två fynd 

högt i gyttjelagret av två mer eller mindre kompletta 

skelett av torsk i anatomiskt läge. Dessa har tolkats 

som ilandflutna döda fiskar och kommer att undantas 

vid tolkningen av fisket under fas III. Maginnehållet 

från stora rovfiskar och havslevande däggdjur kan 

innehålla stora mängder ben från fisk som vid slakt 

kan tänkas inkorporeras i benmaterialet (muntligen 

Leif Jonsson). Förekomsten av arter som gråsäl, tum- 

lare och tonfisk i benmaterialet från Tågerupsboplat-

sen innebär att det inte kan uteslutas att fiskben utgör 
maginnehåll från dessa arter. Vi anser dock att den 

rimligaste tolkningen är att huvuddelen av de tillvara

tagna benen från fisk i Tågerup bör betraktas som res
ter efter människans fångster. Förekomsten av brända 

fiskben (4% av de artbestämda fragmenten) och fynd 

av fiskeredskap stödjer detta antagande.

Postdepositionella processer Med postdepositionel- 
la processer avses de händelser som påverkar benma
terialets sammansättning efter det att det slutligen de

ponerats. I detta ingår den del av tafonomin som be
nämns som diagenes samt tillvaratagandet vid den 

arkeologiska undersökningen och den efterföljande 
analysen.

Diagenes När benen väl inlagrats i sedimenten fort

sätter en kemisk, fysisk och mekanisk påverkan på be

nen. Tyngden av överlagrande sediment kan fragmen

tera ben ytterligare. Beroende på pH, jordlagrens per

meabilitet, tillgång till syre o.s.v. bryts benens olika 

beståndsdelar så småningom ned i stor eller liten ut
sträckning och kan i vissa fall helt upplösa benet. Vis

sa miljöer är med andra ord mera gynnsamma än an

dra vad gäller bevaringsmöj ligheter för organiskt ma

terial. Generellt sett är det i syrefattiga miljöer, t.ex. i 

vattensjuk mark, som den biologiska nedbrytningen 

av ben är som minst (O'Connor 1987).
Vad som kunde konstateras vid utgrävningen i Tå

gerup var att bevaringstillståndet för det osteologiska 
materialet varierade från mycket dåligt till mycket 

bra. Att bevaringsförhållandena skulle skilja sig mel

lan de olika lagren kom inte som någon överraskning. 

Vad som tedde sig något märkligare var de stora skill

naderna inom samma lager och inom relativt begrän

sade områden.
För att försöka förklara orsakerna till dessa skill

nader och få en bild av den rumsliga spridningen, gjor

des vid analysen av benmaterialet en bedömning av 

benens bevaringstillstånd. Benen i fas I delades in i två 

kategorier - A och B. För att betecknas som ett ”A-ben”
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krävdes att det var mycket välbevarat samt att benets 
ursprungliga yta fanns kvar. Kraven för att bedömas 
som A-ben var således hårda. Övriga ben betecknades 

som ”B-ben”. Vi är medvetna om metodens avsaknad 

av nyanser och kategoriseringen gjordes endast för att 

se om någon tydlig bild gick att se i den horisontella 

spridningen. I figur 6 finns en spridningsbild som visar 

hur A- respektive B-benen fördelar sig i fas I.

I figur 6 framgår det tydligt att benens bevarings

grad främst beror på var de slutligen deponerats. A- 

benen finns, med några få undantag, i de områden 

som utgjordes av strandzonen. De flesta B-benen åter
finns i bosättningens terrestriska del. Gränsen mellan 

zonen med goda bevaringsförhållanden, dvs. utkast

lagret, och zonen med dåliga dito - i detta fall boplats

ytan - är givetvis inte knivskarp. I utkastlagret finns 
ben som är dåligt bevarade och vice versa. Den gene

rella mönstret är dock tydligt. Vad den horisontella 
spridningen visar är inte på något sätt motsägelsefullt. 

Den understryker på ett konkret sätt bevaringsförhål- 

landena i olika miljöer. Det faktum att skillnaderna 

trots allt är så påtagliga mellan den terrestriska miljön 

längre upp på boplatsytan och utkastlagret, är något 

man måste ta hänsyn till vid tolkningen. Att de post- 

depositionella processerna har haft olika stor inver

kan på olika arter märks tydligt då man tittar på 

spridningsbilden för fisk och däggdjur i fas 1 (fig. 5). 
Nästan samtliga fynd av ben från fisk sammanfaller 

med det område där de flesta ”A-ben” från däggdjur 

återfanns.
Bevaringsförhållandena i fas III kan sägas ligga 

mellan ytterligheterna i fas I, dvs. de är bättre bevara
de än benen från den terrestriska delen men sämre än 

de ben som tillvaratogs i utkastlagret. Det är framför 
allt den relativa förekomsten av fiskben som indikerar 

detta. I den terrestriska delen av fas I återfanns mycket 
få ben av fisk. I lagret från fas III var förekomsten av 

fisk däremot riklig. Skillnaderna i bevaringsförhållan

den mellan utkastlagret i fas I och fas III blir mest tyd

lig vid en jämförelse av elementfördelningen hos fisk. 

Kraniefragmenten från fisk i fas III utgörs nästan ute

slutande av de mer kompakta och motståndskraftiga 

elementen som t.ex. dentale och premaxillare (Butler 

& Chatters 1994). Detta innebär att fiskarter med ett 

mer skört skelett som sill och ål bör vara något under- 

representerade i fas III.

Densitet En faktor som omtalas av de flesta forska

re som avgörande för ett bens bevaringspotential är 

dess densitet - dvs. grad av kompakthet. Ju högre 

densitet, desto större chanser har benet att överleva 

de olika stegen i den tafonomiska processen (Beh- 

rensmeyer 1975; Lyman 1994a). Det har funnits flera 

förslag på hur man på bästa sätt mäter olika benele

ments densitet. Vi har valt att använda de resultat 
som presenteras för hjortdjur av Lyman (1994a, s. 

234ff). Idén med att använda metoden är att se om 

det finns någon korrelation mellan ett bens densitet 

och dess relativa förekomst i benmaterialet. På detta 

sätt får man ett mått på i vilken utsträckning densite

ten spelat en roll i formandet av det osteologiska 

materialet.
Vad figur 7 och 8 visar är en grafisk framställning 

över korrelationen mellan densitet och relativ före
komst av olika benslag för kronvilt och rådjur. Det 

finns en statistiskt signifikant korrelation för båda ar
terna men den är olika stark. Korrelationen är högre 

för kronhjortsbenen än vad den är för benen från rå

djur. Forklaringsgraden för kronhjort är 46% medan 

motsvarande för rådjur är 27%. Detta innebär att 

46% av variationen i den relativa förekomsten av ben 

från kronhjort på Tågerup, kan härledas till benens 

densitet. Den övriga variationen är alltså avhängig 
andra tafonomiska faktorer. Vissa benslag har i större 

utsträckning bearbetats och använts som verktyg eller 

på andra sätt omformats. Till dessa hör exempelvis 

mellanfots- och mellanhandsben (se kap. ”Jakt, slakt 

och tillvaratagande”). Andra benslag är svårare att 

identifiera och uppvisar av den anledningen låga frek

venser (se kap. ”Analys”).

Utgrävning Av de tafonomiska processerna är tillva

ratagandet den enda faktor som arkeologen kan på

verka omfattningen av. För att få en representativ bild 
av det benmaterial som bevarats, krävs att man vat- 

tensållar. Vad man måste vara medveten om är att såll- 
ningen kan ge en representativ bild av vad som beva

rats och inte att det automatiskt ger en representativ 

bild av vad som tagits till boplatsen. Distinktionen 

kan tyckas självklar men är ändå viktig att göra.

I Tågerup vattensållades i stort sett allt material 

med 4 mm såll. Undantaget var det område närmast 

spontningen som utgjordes av 2x2 meters rutor. I
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MAU

,35 ,4 ,45
Densitet

Figur 7. Korrelationen mellan benslagens densitet och MAU för kron
hjort från Tågerup, fas I. Forklaringsgraden för sambandet är 46% 
(Stat View). Signifikansnivå 95%.
Correlation between the density of bone types and MAU for red deer 
from Tågerup, phase I. The degree of explanation for the association 
is 46% (Stat View). Significance level 95%.

MAU

,1 ,15 ,2 ,25 ,3 ,35 ,4 ,45 ,5 ,55 ,6 ,65
Densitet

Figur 8. Korrelationen mellan benslagens densitet och MAU för rådjur 
från Tågerup, fas I. Forklaringsgraden för sambandet är 27% (Stat 
View). Signifikansnivå 95%.
Correlation between the density of bone types and MAU for roe deer 
from Tågerup, phase I. The degree of explanation for the association 
is 27% (Stat View). Significance level 95%.

dessa sållades endast delar av materialet (Larsson, 

denna volym). Urvalet av sållningsmassor skedde 

slumpmässigt i varje ruta utom vid de tillfällen före

komst av fiskben upptäcktes. Då intensifierades såll- 

ningen intill det att förekomsten av fiskben upphörde. 

För att få en uppfattning om detta innebar att vi mis
sade mycket ben från mindre arter som t.ex. fisk och 

mikromammalia, valdes fem rutor ut som kontrollru

tor. Detta innebar att i en kvadrant (lxlm) av rutan, 
sållades allt material. Av sammanlagt 20 m2 ifrån 

provrutorna sållades alltså 5 m2 (tab. 2)

Resultatet från kontrollrutorna är tydligt. I de de

lar av rutorna som inte vattensållades hittades inga 

ben från fisk eller mikromammalia över huvud taget. 

För att visa hur stor del av fiskbensmaterialet som kan 

ha missats har vi, utifrån ovanstående resultat, antagit 

att varje vattensållad m2 i utkastlagret på Tågerup i 

genomsnitt skulle ha gett 100 fiskfragment. Mot detta 

antagande kan man naturligtvis ha en mängd invänd

ningar och det är vi medvetna om. Vi har gjort detta 
räkneexempel för att få en uppfattning om den unge

färliga mängd fisk som vi kan ha missat genom att inte 

vattensålla allt material.

Från 136 m2 undersökt yta, med likvärdiga förut
sättningar för bevaring, i utkastlagret, tillvaratogs 

861 fragment. Det totala antalet fiskfragment borde, 

om 100% av materialet vattensållats, i vårt exempel 
ha varit 100x136, dvs. 13600 st. Av den totala mängd 

bevarade fiskfragment har vi alltså tillvaratagit 6% 

och följaktligen missat 94% (12739 fragment). Räk

neexemplet ovan gäller endast den del av undersök

ningsområdet som inte vattensållades i sin helhet. Den 

sammanlagda totala mängden fisk från Tågerup upp

går till 8284 fragment. Antalet återfunna fiskfragment 

utgör trots allt ett tillräckligt stort statistiskt underlag 
för att på ett representativt sätt återspegla den relativa 

frekvensen av olika arter i materialet. Vad vårt exem

pel snarare aktualiserar är ett källkritiskt förhållnings

sätt till benmaterialet från andra boplatser där man i 

många fall över huvud taget inte använt sig av vatten- 

såll.
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För att undersöka om sållning med 4 mm nätstor

lek medförde en förlust av fiskben från mindre arter, 
sållades 24 liter jord med 1 mm såll. Varken här eller i 

de 38 makroproverna som undersöktes, identifierades 

några andra arter än de som tillvaratogs i det material 

som vattensållades med 4 mm såll.

Analys Det sista steget i den tafonomiska processen 

sker vid bestämningsarbetet av benmaterialet. Frag

menteringsgraden i det tillvaratagna benmaterialet 

har en avgörande betydelse för hur stor del av materi
alet som går att identifiera. I fas III där materialet är 

mycket fragmenterat ligger identifieringsprocenten 

viktmässigt på 25%. Motsvarande siffra för fas I, där 

fragmenteringsgraden är lägre, är 65% (tab. 1). En 
hög fragmenteringsgrad påverkar i högre utsträckning 

identifieringsmöjligheterna för de större arterna nega

tivt, eftersom antalet morfologiska karaktärer/ytenhet 

i skelettet, är färre för dessa djur. Olika benslag inom 

en och samma art påverkas dessutom i olika utsträck
ning vid fragmentering. Fotrotsben och handlovsben 

är mycket lättare att identifiera i fragmenterat till

stånd än exempelvis ett diafysfragment från ett lårben. 

Två kategorier ben som ofta uppvisar låga frekvenser 

är revben och kotor. Förutom att dessa ben har låg 

densitet är de dessutom besvärliga att artbestämma.

Dessa aspekter är viktiga att ha i åtanke då man 

skall förklara den anatomiska fördelningen för res

pektive art i ett osteologiskt material. Låga frekvenser 

av vissa benslag kan delvis bero på att vi inte kunnat 

identifiera dem. Förekomsten av järnutfällningar på 

ben från fas III som döljer morfologiska karaktärer 

har minskat identifieringsmöjligheterna för framför 

allt fiskben.

En fördel, förutom de tidigare nämnda, med att 

författarna kunnat vara med under undersökningen är 

att vi kunnat identifiera dåligt bevarade ben direkt i 

fält. Vissa ben var i så dåligt skick att det var omöjligt 

att plocka upp dem utan att de föll samman. Vid några 

tillfällen fotograferades ben in situ för att underlätta 

refitting och identifiering under ett senare skede.

Artbeskrivning (se tab. 3)

DÄGGDJUR (Mammalia)
Uroxe/Bison (Bos primigenius/Bison bonasus) Uroxen 

finns representerad i fas I med ett handlovsben (carpa- 

le 2+3). Det går inte att helt utesluta att benet kommer 

från visent (Bison bonasus), då uroxens och visentens 
postkraniala skelett uppvisar stora morfologiska lik

heter. Dateringen av benet till 7740±80 BP (okal.) 

innebär att det rimligen kommer från en uroxe. Det 

yngsta daterade subfossila fyndet av visent och uroxe i 

Skåne är daterat till 8700 BP (okal.) respektive 7170 
BP (okal.) (Ekström 1993, s. 66f; Sjöström 1997, s. 

10). Fynden av visent är också mycket färre än de av 

uroxe och osteologiskt material från visent finns inte 

belagt på någon mesolitisk boplats i Sydskandinavien 

(Ekström 1993, s. 8ff).
Uroxen dör ut 1 Skåne under den period som mot

svarar fas I i Tågerup. En av förklaringarna till utdö

endet antas vara det faktum att populationen isoleras 
vid Öresunds bildning vid 8200 BP (okal.). Dessutom 

sker en minskning av lämpliga habitat med betesmark 

för arten i samband med utbredningen av skogsmark 
under atlantikum. Jakttrycket från människan anses 

också ha påskyndat artens utrotning (Ekström 1993, 
s. 81). Förekomsten av tandpärlor från uroxe på den 

senmesolitiska boplatsen Skateholm har tolkats som 
import från områden som Jylland eller Polen där arten 

förekom fram till och med subatlantikum respektive 

historisk tid (Aaris-Sørensen 1988, s. 165; Jonsson 

1988, s. 60). Det kan inte uteslutas att uroxe under 

senmesolitikum förekom i områden norr om Skåne, 
som t.ex. Småland. De osteologiska materialen från 

detta område är dock mycket få. Handlovsbenet från 

Tågerup däremot representerar troligen jakt av uroxe 

i området kring boplatsen. Benet har en yngre datering 

än de subfossila torvmossefynden av uroxeben och 

fyndet bör därför representera en av de sista uroxarna 

i västra Skåne. Inga ben från uroxe förekommer i ma

terialen från fas II och III. Från boplatsen Segebro, 

daterad till Villingebækfas, har två kindtänder från 

uroxe identifierats, vilka kan tänkas ha en yngre date

ring än handlovsbenet från Tågerup men dessa har 
inte daterats (Lepiksaar 1982, s. 106). Tre fragment av 

uroxe har identifierats på den senmesolitiska boplat

sen Arlöv I (Jonsson 1988, s. 57). Benen är odaterade 

och bör kanske betraktas som import eller en inbland
ning från äldre lager, snarare än det yngsta beviset för 

arten i Skåne. Datering av ben från uroxe från in- 

landsboplatsen Ringsjöholm visar att arten förekom i 

Skånes inland åtminstone fram till 7170±90 BP (Sjö

ström 1997, s. 10). Det mer omfattande osteologiska 

materialet av uroxe från Ringsjöholm (72 fragment)
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talar även för att arten varit vanligare i området kring 

Ringsjön (Jansson m.fl. 1998, s. 31). En förklaring till 

att förekomsten av uroxe troligen varit större i inlan

det skulle kunna vara att det funnits mer öppna gräs
marker lämpade för bete. Rimligen har kustområdena 

haft en större befolkning vilket skulle ha medfört ett 

högre jakttryck än i inlandet. Detta kan i sin tur kan 

ha medfört att uroxen utrotats tidigare i områden som 

t.ex. Saxådalen.

Älg (Alces alces)

Från Tågerup förekommer osteologiskt material från 
älg endast i fas I. I materialet finns en underkäke från 

en fjolåring samt metapodier med fastvuxna epifyser 

från minst en vuxen individ. Fragment av ett kranium 

från en älgtjur finns också i materialet.
Älgen har en huvudsaklig utbredning och anpass

ning till ett liv i barrskogsområdet, men arten före
kommer även lövskogsbiotoper (Ekman m.fl. 1992, s. 

54). Vegetationsutvecklingen under atlantikum tycks 
ha missgynnat älgen. I samband med att Öresund bil

das och Själland isoleras under tidigatlantikum dör 

älgen ut i området (Aaris-Sørensen 1980a). Den låga 

frekvensen av ben från älg i fas I och avsaknaden av 

arten i de två senare faserna indikerar att förutsätt

ningarna för arten varit relativt ogynnsamma i områ
det kring Tågerup. Förhållandena tycks ha varit de

samma kring andra mesolitiska kustboplatser som 
Segebro, Skateholm 1 och Skateholm II (Lepiksaar 

1982; Jonsson 1988). I detta sammanhang är det in
tressant att notera att frekvensen av älg i osteologiska 

material från samtida inlandsboplatser är högre (Le

piksaar 1983; Cegiełka m.fl. 1995). Detta betyder att 
älgpopulationen sannolikt var tätare i Skånes inland 

under atlantikum. Möjligtvis är det större områden 

med våtmark kring sjöarna i Skånes inland som har 

gynnat älgpopulationen i detta område.

Rådjur (Capreolus capreolus)

Andelen identifierade rådjursfragment utgör i samt

liga faser mer än 20% av den totala mängden artbe

stämda däggdjursben från Tågerup. Rådjuret har 

varit ett av de viktigaste vilten tillsammans med 

kronhjort och vildsvin under kongemose- och 

ertebölleperioden. Den rikliga förekomsten av rå

djur på boplatserna anger att arten har varit ett van
ligt inslag i faunan under atlantikum i Sydskandina- 

vien. Dagens geografiska utbredning av rådjuret visar 

att arten har en stor spridning och är anpassningsbar 

till olika miljöer. Rådjuret är en selektiv hetare och 

äter främst små, näringsrika växtdelar som t.ex. ör
ter och knoppar på buskar, men utnyttjar en mängd 

olika växter. Lämpliga biotoper för rådjuret har så
ledes funnits i området kring Tågerup under atlanti

kum. I ett område kan det finnas relativt stora pop
ulationer av rådjur, kronhjort och vildsvin samti

digt, eftersom de till största delen har olika 

födopreferenser och därmed inte konkurrerar med 

varandra (Briedermann 1990; Cederlund & Liberg 

1995, s. 20ff).
Resultatet från en dansk undersökning visar att en 

storleksminskning av rådjuret har skett på de danska 

öarna under atlantikum. Detta anses vara ett resultat 

av genetisk isolering i samband med bildandet av de 

danska öarna (Jensen 1991).
Undersökningen visar också att den recenta rå- 

djurspopulationen på Kalø i Danmark är mindre än 

den atlantiska. En jämförelse mellan storleken på 
rådjuret från de tidigatlantiska boplatserna Ulkestrup 

Lyng och eponymboplatsen Kongemose med de senat

lantiska Præstelyng och Muldbjerg I (Själland) visar 

att det sker en storleksreduktion av arten under atlan

tikum. Storleksminskningen tros ha orsakats av att ett 
allt mer tätnande trädtak i urskogen under senatlanti- 

kum skulle ha medfört en minskning av lämpliga ha

bitat för rådjuret (Noe-Nygaard 1995, s. 121). De 

mått som tagits på rådjuren från Tågerup visar att ar
ten storleksmässigt är jämförbar med den jylländska 

under atlantikum (tab. 4). Antalet mätbara ben från 

fas II och III är alltför få för att kunna utgöra grund 

för en statistisk jämförelse mellan de olika faserna i 

Tågerup.
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Kronhjort (Cervus elaphus)
På Tågerup, liksom på många andra mesolitiska 

boplatser, har kronhjorten varit ett av de allra vikti
gaste jaktbytena. I samtliga tre faser på Tågerup utgör 

ben från kronhjort omkring 30% av de identifierade 

däggdjursbenen.

Kronhjorten är relativt flexibel vad gäller biotop

val, men föredrar skogsmark med gläntor och kärr

marker (Dahl 1989, s. 33). De stora mängderna 

osteologiskt material från kronhjort på de mesolitis

ka boplatserna talar för att arten har varit talrik un

der atlantikum. Den atlantiska ekblandskogen har 

beskrivits som en svårforcerad, extremt tät skog med 

kraftig undervegetation där det fanns enstaka inslag 

av öppna gläntor (Burenhult 1991, s. 78). För att en 

kronhjortspopulation skall trivas i ett område krävs 

en relativt bruten terräng, med inslag av öppna ytor 

och fuktmark. Med tanke på hanarnas relativt om

fångsrika hornkrona, upp till en meter bred, måste 

en alltför tät skog ha missgynnat arten. Under den 

period av året då hjortarna fortfarande bär basthor
nen rör sig djuren mycket försiktigt och undviker 

noga att slå hornen i trädstammar och grenar (Sin- 
ding-Larsen 1979, s. 87). På senare år har också 

kvartärgeologer börjat att beskriva den atlantiska 

skogen som mer varierad med ett större inslag av 

öppna ytor (Göransson 1986, s. 144ff; Regnell m.fl. 

1995, s. 82).

Flera tidigare studier har visat att det sker en stor- 

leksreduktion av kronviltet i Sydskandinavien under 

atlantikum (Åhlén 1965; Cegiełka 1995; Noe-Ny- 

gaard 1995). Under tidigatlantikum är djuren relativt 
stora för att under kronozonens senare del, vara stor- 

leksmässigt jämförbara med recent kronvilt i Skåne 
(tab. 5). Det senatlantiska kronviltet på Själland var 

t.o.m. mindre än dagens skånska population.

Variationer i medelvärdet från olika boplatser 

skulle kunna förklaras med variationer i könsfördel

ningen i de osteologiska materialen, eftersom det rå

der en uttalad könsdimorfism hos kronviltet. Detta 

tycks dock ej vara fallet för de höga medelvärdena 

från Tågerup och Ringsjöholm. Förekomsten av både

förhållandevis stora och små språngben från dessa två 

boplatser, representerar troligen både hjortar och hin- 

dar (fig. 9).
Det finns i litteraturen en mängd olika orsakssam

manhang och förklaringar till varför kronhjorten ge

nomgått en generell storleksminskning. En isolering 

av populationerna i samband med bildandet av Bälten 
och Öresund kan ha medfört en ökad inavel. Detta är 

en teori som är rimlig framför allt för kronhjortspopu

lationen på Själland. Vegetationsförändringar med 

sämre betesmöjligheter, p.g.a. exempelvis ett tätare 

trädtak och en mer sparsam undervegetation som 

följd, kan även ha påverkat kronhjortens förutsätt
ningar. Ytterligare en förklaring är att storleksminsk- 

ningen representerar en ökad konkurrens inom arten 
till följd av en ökad populationstäthet. Detta förhål

lande mellan populationstäthet och individstorlek är 

ett välkänt biologiskt samband som finns belagt för 
flera olika arter. Även mindre sannolika teorier som 

domesticering av kronhjort eller selektiv jakt av min

dre individer under senatlantikum har lagts fram 

(Åhlén 1965, s. 162; Cegiełka 1995; Noe-Nygaard 
1995, s. 107). Någon entydig förklaring till fenome

net har vi inte hittat i litteraturen men att en storleks
minskning av kronviltet de facto har skett, är belagt.

Något som talar för höga populationstätheter av 

kronvilt under hela atlantikum är att arten fortsätter 
att höra till ett av det mest frekvent jagade viltet (Ce

giełka m.fl. 1995, s. 149; Noe-Nygaard 1995, s. 76ff). 

Att uroxen utrotas och att älgen, åtminstone på Själ

land och i Skånes kustområden, blir ovanligare kan ha 
medfört en minskad konkurrens för kronviltet om de 

mest gynnsamma betesmarkerna i mer öppna områ
den. Indikationerna på en mer varierad skog med 

gläntor än den klassiska atlantiska skogen betyder 
kanske inte att det blev en minskning av lämpliga ha

bitat för kronviltet. Variationer i förekomst av kol i 

makroprover och pollenkurvor från den senmesolitis- 

ka boplatsen Bökeberg III, kan indikera ett medvetet 

öppnande av landskapet av människan för att gynna 
sitt favoritbyte, kronviltet (Regnell m.fl. 1995, s. 82f)

Vildsvin (Sus scrofa)

Vildsvinet är en av de talrikaste däggdjursarterna i de 

osteologiska materialen från alla faser på Tågerup och 

detsamma gäller för andra mesolitiska boplatser i 

Sydskandinavien (Cegiełka m.fl. 1995, s. 149; Noe- 

Nygaard 1995). Den ursprungliga utbredningen av 

vildsvinet omfattar stora delar av Europa, Asien och 

Nordafrika och täcker flera olika miljötyper (Brieder- 

mann 1 990, s. 36ff). Trots vildsvinets vida utbredning 

är lövskogsområden dess rätta element, där den kan
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finna rikligt med föda i form av ekollon och hasselnöt

ter samt rötter och ryggradslösa djur som den kan 
böka fram ur förnan. Vildsvinet föredrar fuktiga kärr

miljöer och områden med täta skogspartier där den 

kan finna skydd (Göransson 1987, s. 24f; Brieder- 

mann 1990, s. 174ff). Palaeoekologiska rekonstruk

tioner visar att ek och hassel varit ett vanligt inslag i 

skogen under atlantikum i Sydskandinavien (Liljegren 

& Lagerås 1993, s. 32). Det fuktiga klimatet under 

kronozonen har troligen inneburit att våtmarker och 

kärr var vanliga. Vildsvinet i Sydskandinavien har så
ledes haft mycket gynnsamma förhållanden under at

lantikum, vilket också avspeglas i de osteologiska ma

terialen från mesolitiska boplatser.
Storleksmässigt motsvarar de vildsvin som jagats 

kring Tågerup, tidigare fynd av vildsvin från mesoliti- 

kum i Sydskandinavien (tab. 6). Det föreligger inte 

några skillnader i längden på den tredje kindtanden i 

underkäken mellan vildsvinen från de danska öarna 

och de från Skåne under mesolitikum. Vildsvinet tycks 
således inte i samma utsträckning som rådjur och 

kronhjort ha påverkats av isolering och vegetations- 
förändringar (se ovan). En vegetationsforandring med 

ett tätare trädtak och en sparsammare markvegetatio

nen, behöver inte i samma utsträckning ha drabbat 

vildsvinet som i större utsträckning utnyttjar föda från 

förnan, samt nedfallande frukter som ekollon (Gö
ransson 1987, p. 24f; Briedermann 1991, p. 174ff). 

Det bör dock nämnas att den storleksminskning som 
sker hos kronhjort och rådjur är baserad på mått från 

det postkraniala skelettet, vilket i större utsträckning 
än tänder, påverkas av miljöfaktorer. Orsaken till det

ta är att benen i det postkraniala skelettet växer under 

en längre period än tänder och att eventuella miljöför
ändringar under en längre tid kan inverka på tillväx

ten.
Längden på tredjemolaren från boplatser tillhöran

de kongemosekulturen är något mindre (4%) än de 
från erteböllekulturen, vilket möjligtvis skulle indike

ra att förhållandena för vildsvin var gynnsammare 
under senare delen av atlantikum. Det är också först
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Figur 9. Storleksvariationen för astragalus (Bd, GLI) från kronhjort. 
Måttuppgifter för Bökeberg III tagna ur Cegiełka (1995).
Variation in size of astragalus (Bd, GLI) from red deer. Measurement 
data for Bökeberg III come from Cegiełka (1995).
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Figur 10. Mankhöjd för vildsvin från Tågerup och Ringsjöholm. Beräk
ningarna är baserade på längdmått från astragalus (jfr. Teichert 
1969).
Height (to the withers) of wild boar from Tågerup and Ringsjöholm. 
The calculations are based on measurements of astragalus length 
(cf. Teichert 1969).
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under senmesolitikum, på boplatser som bl.a. Ring

kloster, Bredasten och Skateholm I, som vildsvinet ut
gör det mest betydelsefulla viltet (Jonsson 1986b, 

1988; Rowley-Conwy 1998).
Mått från det postkraniala skelettet visar också att 

vildsvinet från olika kongemoseboplatser ligger inom 

samma storleksintervall (tab. 7). Mätningarna visar 

också på en relativt stor skillnad i storleken mellan 
olika individer. Skillnaderna mellan det minsta bredd

måttet från ett distalt överarmsben från eponymbo- 

platsen Kongemose och den största individen från Tå- 

gerup är 13,9 mm eller 29%. För att kunna ta detta 

mått måste den distala epifysen vara fastvuxen, vilket 

den hos vildsvinet är vid tidigast 1 års ålder (Bull & 

Payne 1982). Detta innebär att de minsta individerna 

inte utgörs av kultingar. Skillnaderna kan till stor del 

förklaras med den könsdimorfism som finns mellan 

suggorna och galtarna. Måtten från skenbenen uppvi

sar inte samma variation som de från överarmsbenet.

Vildsvinet har en kroppsbyggnad där den största 
vikten är fördelad på de främre extremiteterna, vilket 

gör att storleksskillnaderna blir mest tydlig i denna 

region. Vid brunsten drabbar galtarna samman i stri

der som ibland kan vara våldsamma, då de med full 

kraft stöter samman mot varandras bogar (Göransson 

1987, s. 9f). Detta är ett beteende som troligen medför 

att galtarna utvecklar en kraftig muskulatur och ben

stomme i denna del av kroppen. Vildsvinet, och då 

framför allt galtarna, fortsätter växa upptill nio års 

ålder, då mankhöjden är 25% högre än vid två års ål

der (Briedermann 1990, s. 70f.). Benen med de största 
måtten från Tågerup bör därför representera gamla 

och stora galtar.
För att möjliggöra storleksjämförelser av vildsvin 

under atlantikum i Skåne med nutida populationer, 

har vi beräknat mankhöjden baserat på längden av 

språngben från Tågerup. Mankhöjdsberäkningarna 

baseras på beräkningsformler enligt Teichert (1969). 
Vildsvinen som jagades vid boplatserna Tågerup och 

Ringsjöholm är av likvärdig storlek. Det något lägre 

medelvärdet för mankhöjden på Ringsjöholm kan för

klaras med att en större andel av de mätta språngbe
nen kommer från suggor eller ungdjur jämfört med 

Tågerup. Fördelningen i figur 10 indikerar att så är 

fallet. Individerna under 90 cm representerar troligen 

suggor medan de större utgörs av galtar. Den allra 

minsta individen med en mankhöjd på 79,3 cm är 

möjligen en kulting.
Den genomsnittliga mankhöjden för vildsvin från 

Bialowiezaskogen i Vitryssland ligger på 90,9 cm för 

en population av individer över 2 års ålder med en 

jämn könsfördelning (tab. 8). Detta stämmer mycket 

väl överens med undersökningarna av de osteologiska 

materialen från Tågerup och Ringsjöholm som har 
gett ett medelvärde på 91,2 ±2,3 cm för vildsvinet un
der tidigatlantikum i Skåne. Även om Bialowiezasko

gen inte kan sättas som direkt synonym till skogen i 

Sydskandinavien under atlantikum, utgör denna ur
skog av lövträd ett område med förhållanden och för

utsättningar för vildsvinet som i huvudsak är jämför

bara med Skåne för 8000 år sedan. Levandevikten för 

vuxna vildsvin från Bialowiezaskogen varierar mellan 

103 och 202 kg med ett medelvärde på 130 kg för gal

tar och 87 kg för suggor (Briedermann 1990, s. 65). 

Detta är siffror som sannolikt relativt väl motsvarar 

vikten för vildsvinen som jagades i Tågerup under 

mesolitikum.

Tumlare (Phocoena phocoena)

Sammanlagt har tre fragment av tumlare identifierats. 
Från fas I finns ett hörselben (pars petrocum). Från fas 

III tillvaratogs två ryggkotor med fastvuxna epifyser.

I en sammanställning över benmaterialet från 44 

danska kustboplatser daterade till atlantikum, före
kommer tumlare på 18. Av de havslevande däggdju

ren är det endast gråsäl som är mer frekvent förekom

mande (Møhi 1970a). Trots att tumlaren finns på 

många boplatser är arten huvudsakligen represente
rad endast med ett fåtal ben. I Skateholm och Segebro 

har inslaget av tumlare tolkats som resterna efter 

strandade individer (Lepiksaar 1982, s. 121; Jonsson 

1988, s. 63). I Skateholm har emellertid en av de grav- 

lagda individerna fått med sig en kota av tumlare som 
gravgåva (Larsson 1988, s. 140). Detta gör att den 

ofta förekommande tolkningen, att ben från tumlare 

på mesolitiska boplatser utgörs av strandade indivi

der, kan ifrågasättas.
I historisk tid har fångsten av tumlare varit omfat

tande. Under 1500-talet fångades i de danska sunden 

upp till 3000 tumlare årligen. Tumlaren lever nära 
kusten och söker sig i grupper gärna mot flodmyn

ningar och ibland upp i större floder. Vid artens årliga 

och säsongsbundna vandringar i grupper eller små-
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ment som endast har bestämts till säl. Eftersom de 32 

fragmenten från gråsäl är de enda identifierade frag

menten från säl är det rimligt att anta att större delen 

av de fragment som bestämts som säl kommer från 

samma art. Från fas II har inga fragment från gråsäl 

identifierats, men ett tåben från säl visar på jakt av 

marina däggdjur även under denna fas.
Ett språngben, kraniefragment och överarmsben 

från fas I samt en tand från grav 5, är för små för att 

komma från gråsäl. Språngbenet och överarmsbenet 

skiljer sig även morfologiskt från gråsälen. De tre an

dra sälarterna som under mesolitikum återfinns på 

boplatser i Skåne och Danmark är knubbsäl (Pboca 

vitulina), grönlandssäl (Phoca groenlandica) och vika

re (Phoca bispida) (Møhi 1970a; Lepiksaar 1982;

Jonsson 1988). Av dessa arter är vikaren den minsta 181 

och storleken på tanden från graven, språngbenet och 
överarmsbenet tyder på att de snarast kommer från 
knubbsäl eller grönlandssäl. Även om gråsälen har 

varit den mest frekvent jagade arten har således även 

andra sälarter jagats vid Tågerup.

flockar, förekommer de nära land vilket gör dem till 

lätta byten för jägare (Møhi 1970a, s. 317f). Därför är 

det rimligt att anta att benen från tumlare på Tågerup 
representerar jagade, och inte strandade, djur.

Gråsäl (Halichoerus grypus)

Gråsälen är ett vanligt inslag i matavfallet från mesoli- 

tiska kustboplatser i Sydskandinavien och den utan 

tvekan vanligaste sälarten (Møhi 1970a; Lepiksaar 
1982; Jonsson 1988). Vid undersökningarna av Skate- 

holm I och II tillvaratogs 233 fragment av gråsäl och 

vid Segebro identifierades 106 fragment. Inslaget av 

gråsäl i det osteologiska materialet från en kustboplats 

av Tågerups storlek är anmärkningsvärt litet. I Tå
gerup hittades sammanlagt 32 fragment vilket är färre 

än väntat. Anledningen till detta kan vara boplatsens 
läge som skiljer sig från exempelvis Skateholm och 

Segebro. Dessa två boplatser ligger, i motsats till Tå

gerup, i direkt anslutning till kusten och det öppna 

havet. Av våra svenska sälarter är gråsälen den som är 
mest havsbunden och moderna populationer före

kommer i ytterskärgårdar eller kring sandstränder och 

tidvattenbankar (Haglund 1961; Bjärvall & Ullström 
1985). Tågerups skyddade läge i en havsvik bör ha 

medfört att den lokala närvaron av gråsäl var begrän
sad. Dessutom är Lundåkrabukten, ungefär 2,5 km 

från boplatsen, mycket långgrund i området vid Sax
åns utlopp. Idag är vattendjupet, upp till 2 km från 

stranden, endast en meter (Sjöfartsverket 1996). Troli
gen har det långgrunda vattnet medfört att gråsäl i 

stor utsträckning har undvikit att samlas på stränder
na kring Saxåns utlopp. Även om djupförhållandena 

ändras i och med transgressionen under atlantikum, 
blir det inte mer säl i de osteologiska materialet från 

de senare faserna.
Den anatomiska fördelningen av sälbenen, där 

kraniet, extremiteter och fragment från bålen finns re
presenterad, antyder att salarna tagits hela till boplat

sen (appendix I). I fas I finns ben från minst två sälar. 

Storleksskillnaden mellan vuxna honor och hanar är 
stor, där levandevikten för hanar kan uppgå till över 

300 kg medan honorna som mest väger 200 kg (Bjär

vall & Ullström 1985). Könsdimorfismen återspeglar 

sig även i skelettet där hanarnas ben är betydligt större 

och mera robusta. Mätningarna av ett kraniefragment 

samt ett lårben från Tågerup visade att dessa kommer 

från en hane respektive en hona.

Säl obest. (Phoca indet.) De olika sälarterna har en 
likartad skelettmorfologi, vilket medför att det är 

svårt att artbestämma ben från säl. I det osteologiska 

materialet från samtliga faser i Tågerup är det 22 frag-

Hund (Canis familiaris)

De flesta fragmenten från hund är tänder och kranie
fragment. Ben från övriga kroppen har identifierats 

men är underrepresenterade i materialet (appendix I).

De mått som tagits visar att hundarna i fas I stor- 
leksmässigt faller väl in i intervallet för hundar datera

de till kongemosekulturen (fig. 11). Hundarna från fas 
II och III är däremot mindre än de från fas I. Rovtan

den från fas II motsvarar en hund som storleksmässigt 

ligger i nedre delen av intervallet för hundar från 
ertebölleboplatser. Även måtten för hundarna i fas III 

överensstämmer med de mått som finns för hundar 

daterade till erteböllekulturen (Benecke 1993). Mät

ningarna av tänder indikerar en storleksminskning 

som tycks ske hos hundarna i Tågerup mellan fas I och 

fas II/ III. Detta stämmer väl överens med den minsk

ning av storleken hos hunden som konstaterats i de 

övriga mesolitiska fynden av hund från kongemose- 
respektive erteböllekultur i Sydskandinavien (Benecke 

1993; Noe-Nygaard 1995).

Det bör dock påpekas att det inte rör sig om en 
dramatisk minskning av hundarnas storlek. Medelvär

det för mankhöjden från tidig och mellersta mesoliti

kum är 52,5 cm medan den under senmesolitikum är 

50,6 cm (Benecke 1993). De mesolitiska hundarna 

jämförs ofta med raser av spetstyp som t.ex. grön- 

lands- och lapphund (Aaris-Sørensen 1976, s. 142; 
Noe-Nygaard 1995, s. 133). En allometrisk undersök

ning av överarmsben från mesolitiska hundar visar att 
morfologin på elementet och troligen därmed även
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hela kroppsbyggnaden, snarare är mer lik mer spensli

ga hundraser som storpudel och dingo än de mera ro

busta spetshundarna (Benecke 1993, s. 53f).

Varg (Canis lupus)

De identifierade benen från varg kommer samtliga 

från huvud eller nedre extremiteter. Den anatomiska 

fördelningen liknar den på Skateholm och där förkla

ras detta med att benen kan vara resterna efter en päls 

(Jonsson 1988, s. 67). Förekomsten av mellanfotsben 
och fragment från kraniet i fas I på Tågerup antyder 

att hela djuret tagits till boplatsen och pälsats av där. 

Ett av mellanfotsbenen har dessutom ett skärmärke 

som kan ha uppkommit vid avpälsning.

Fyndet av ett, i det närmaste komplett, vargskelett 
från maglemoseboplatsen Sværdborg I på Själland, vi

sar att varg jagats främst för pälsens skull. Djuret är 
antagligen fångat i en fälla och har därefter dödats 

med ett slag i huvudet för att därigenom inte göra 

åverkan på pälsen. Vargkroppen togs till boplatsen 

där man flådde av pälsen med kvarsittande tredjefal

anger. Därefter slängdes djuret i artikulerat tillstånd 

bland det andra slaktavfallet (Aaris-Sørensen 1976, s. 

141).

Tanden som återfanns i fas I visade sig komma från 

en mycket stor varg. Längdmåttet på denna rovtand 

(P4) från vänster överkäke är 29,2 mm, vilket är betyd

ligt större än för subfossila fynd av varg från Dan

mark. Medelvärdet för de danska vargarna är 25,5 

mm för samma tand och det största värdet som upp

mätts är 27,3 (Aaris-Sørensen 1977). Vargtanden från 

Tågerup är alltså 7% större än den största danska. 

Medelvärdet för P4 hos den moderna svenska vargpo- 

pulationen är 24,8 mm, dvs. endast marginellt mindre 

än de danska subfossila fynden. De postkraniala måt

ten för den svenska populationen överstiger dock den 

danska något. Storleksmässigt skiljer sig alltså inte de 

moderna svenska vargarna från de förhistoriska dans

ka (ibid).

Måtten som tagits på en tand (Mt) från en frag- 
menterad underkäke som återfanns i fas III, visade att

käken kom från en varg som motsvarar de största 

danska subfossila fynden av varg. Längden på rovtan

den (P4) i överkäken från ett odaterat subfossilt fynd 

av varg från Skåne ligger på 26,3 mm och en rovtand 

(Mt) i underkäken från den senmesolitiska boplatsen 
Bökeberg III, Skåne mäter 30 mm (Cegiełka m.fl. 

1995, s. 87). Längdmåtten på dessa tänder ligger över 
medelvärdet för både de danska subfossila vargfynden 

och den moderna svenska vargpopulationen. Fynden 
av varg från Tågerup tillsammans med det skånska 

subfossila fyndet och tanden från Bökeberg III indike- 

rar att vargen i Skåne under atlantikum var större än 

den moderna svenska och förhistoriska danska var
gen. Som jämförelse kan nämnas att normalvikten för 

varg i Sverige idag ligger på 35-40 kg för honor och 
40-50 kg för hanar. Det finns dock dokumenterat en

staka fall av mycket stora hanar med vikter på upp till 

75 kg (Haglund 1969).

Rödräv (Vulpes vulpes) På Tågerup hittades ben från 
räv i samtliga faser. Ben från huvud och extremiteter 

finns representerade och de fragment som är åldersin- 

dikerande kommer från vuxna individer. Samtliga 

fragment undersöktes i mikroskop för att undersöka 

om det förekom skärmärken som uppkommit vid av

pälsning. Inget fragment uppvisade denna typ av ben

modifiering.

Räv är ett vanligt inslag i sydskandinaviska mesoli- 
tiska boplatslämningar från både kust och inland och 

har sedan övergången preboreal/boreal kronozon va

rit ett vanligt inslag i den sydskandinaviska faunan 

(Aaris-Sørensen 1988; Cegiełka m.fl. 1995, s. 159). 

Rödräven är enormt anpassningsbar och det finns 
idag ingen europeisk biotop som inte hyser arten 

(Bjärvall & Ullström 1985).

Brunbjörn (Ursus arctos) Från samtliga tre faser på 
Tågerup finns ben från minst fem björnar. I fas I, från 

vilken de flesta björnbenen härrör, är ben från huvud, 

bål och extremiteter representerade. I fas II/III däre

mot, saknas ben från bålregionen (appendix I). Björn

benen från fas I uppvisar skärmärken på skulderblad 

och armbågsben som antagligen uppkommit i sam

band med styckningen av björnkroppen. Inga skär
märken på falanger eller mellanfotsben, vilket hade 

indikerat avpälsning, har kunnat beläggas. Björnen är 
en art som under mesolitikum jagats både för sin päls 

och sitt välsmakande kött. Fynd av björn är dessutom 

vanligt förekommande i mesolitiska boplatsmaterial.
Tre av tänderna från fas I uppvisar ett kraftigt slita

ge vilket antyder att det rör sig om en gammal individ. 

Tyvärr är tänderna så fragmenterade att inga mätning-
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ar har kunnat göras. I fas II däremot har mätningar 

kunnat göras och dessa visar att tänderna kommer 
från individer som är relativt små i jämförelse med ti

digare subfossila fynd av björn från Danmark (fig. 

12). Storleksskillnaderna är dock inte statistiskt signi
fikanta. Tänderna från fas II är relativt lite slitna vilket 

indikerar att dessa björnar inte uppnådde samma ål

der som de i fas I.

Vildkatt (Felis silvestris) Under samtliga tre faser på 
Tågerup har vildkatten ingått i den fauna som jaga
des. I likhet med många av de andra rovdjuren är ben 

från bålregionen underrepresenterade. Samtliga frag

ment kommer från adulta individer och representerar 

minst tre individer.
Att döma av de mesolitiska boplatsfynden av vild

katt har arten varit ett mindre attraktivt pälsvilt än 

exempelvis mård och utter. Möjligen har arten även 
utgjort ett ovanligare inslag i faunan. Endast på ett 
fåtal sydskandinaviska boplatser har mer än 20 frag
ment av vildkatt identifierats. Till dessa hör bl.a. Ska

teholm I och II, Ringkloster samt Ringsjöholm (Jons

son 1988; Jansson m.fl. 1998; Rowley-Conwy 1998).

Vildkatten är ett av de rovdjur som, tillsammans 

med varg och räv, antagligen jagats främst för pälsens 

skull. Det äldsta fyndet av vildkatt i Sverige är daterat 

till 8700 BP och hittades i Balltorp, en kustboplats i 

Västergötland (Jonsson 1996, s. 27). Vildkatten fanns 

därefter som en naturlig del i den svenska faunan un

der 5000 år (Liljegren & Lagerås 1993, s. 30). I Dan
mark försvann vildkatten från både Jylland och Själ

land i inledningsskedet av subatlantisk tid (Aaris- 

Sørensen 1988).

Utter (Lutra lutra) Ben av utter har tillvaratagits från 
fas I och fas III. Samtliga fragment kommer från hu

vud- och extremitetsregionen.
I likhet med mården har uttern antagligen jagats 

främst för pälsens skull. Fragmenteringen av kranier 

från utter på Tybrind Vig och Muldbjerg I, där hjärn- 

skålen i många fall är helt krossad, har troligen orsakats
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då djuren fångats i fallfällor (Noe-Nygaard 1995). En 

alternativ tolkning av skadorna är att de uppkommit i 
samband med konsumtion av hjärnan (Trolle-Lassen 
1986). På de själländska Åmoseboplatserna har skär

märken observerats vilka sannolikt har orsakats vid 

styckning och filéing (Noe-Nygaard 1995, s. 223ff). 
Skärmärken pä ett skenbensfragment från fas I i Tå- 

gerup är svårtolkade och kan ha uppkommit vid av- 
pälsning såväl som vid styckning.

Längs Saxån och Braån har det under atlantikum 
funnits lämpliga habitat för utter. Arten förekommer 

främst i vattendrag med rinnande vatten samt vid kus

terna där den i huvudsak lever av fisk (Chanin 1987, 

s. llff).

Grävling (Meles meles) Nio fragment från minst fem 
grävlingar har hittats. Sju av dessa fragment kommer 
från fas I och utgör resterna efter tre individer.

I de flesta mesolitiska boplatsmaterial utgör ben 
från grävling endast en liten del av det osteologiska 

materialet. Stora revir i kombination med att arten är 

nattaktiv, medförde sannolikt att grävlingen var svår- 

jagad i jämförelse med andra arter som förekom inom 

mera avgränsade biotoper. Till skillnad från de andra 
mårddjuren har grävlingen troligen i större utsträck

ning jagats för sitt kött och för det tjocka fettlager som 
anläggs under hösten (Skoog 1988).

Skogsmård (Martes martes) Sammanlagt 19 frag
ment från minst fyra individer har tillvaratagits. Ben 

från bålregionen är underrepresenterade. Dock har en 

ländkota tillvaratagits vilket är en relativt ovanlig 

fyndkategori. Epifyssammanväxningen visar att be

nen från fas I kommer från vuxna individer. Ett ben 

från andra tåleden med lös epifys från fas III har inte 

kunnat åldersbestämmas då inga uppgifter om epifys- 

sammanväxning för detta element finns beskriven i lit

teraturen. Att epifysen ännu inte växt fast tyder dock 
på att det rör sig om en ung individ. Övriga åldersbe- 

stämda fragment från fas III kommer från vuxna indi

vider med permanenta tänder och fastvuxna epifyser.

På den danska ertebölleboplatsen Ringkloster be

stod en ovanligt stor andel av dj urbensmaterialet av 
ben från mård. På kraniets bakre del på många av 

mårdarna fanns små runda frakturer som rimligen or

sakats av de fällor de fångats i. Skärmärken på nosde- 

len av kraniet tolkades som resultatet efter avpälsning. 

Många av mårdskeletten hittades dessutom i anhop

ningar med ett flertal individer där benen låg i anato

miskt korrekt läge. Detta visar att mårdarna inte 

styckats och ätits utan endast pälsats av för att däref

ter slängas (Andersen 1998). Analyser av skärmärken 

på mårdben från både svenska och danska mesolitiska 

boplatsmaterial visar att mården betraktats främst 

som en pälsdjur (Lepiksaar 1982; Trolle-Lassen 1986; 

Noe-Nygaard 1995). Skärmärken på ett underkäks- 
fragment från Tågerup, orsakat vid avpälsning, visar 

återigen artens betydelse som pälsdjur.

Husmus (Mus musculus) Husmus förekom ej i 
Sverige under atlantikum och de fragment som tillva

ratogs i samband med undersökningarna av lagren 
från fas III, är således en senare inblandning. Arten 

kommer ursprungligen från medelhavsområdet och 

kom till Skandinavien först under järnåldern (Aaris- 
Sørensen 1988).

Vattensork (Arvicola terrestris) Från samtliga faser 
har totalt 52 fragment av vattensork identifierats. Fas 
II saknar helt ben från denna art.

Totalt 12 tänder från vattensork har identifierats 
från fas I. Tänderna kommer från minst fyra individer. 

Från fas III finns 40 fragment varav 24 är tänder. Vat

tensorken från fas I är samtida med bosättningen ef

tersom den överlagrande gyttjan har förhindrat senare 

inblandning. I fas III är benen och tänderna från vat

tensork mer svårtolkade vad gäller samtidighet. Färg 

och ytskikt på benfragmenten från vattensork liknar 

det övriga materialet från kulturlagret och skiljer sig 

utseendemässigt från de subrecenta benen från hus

mus och mullvad. Vattensorken från fas III bör således 
vara samtida med bosättningen.
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Arten förekommer vanligen längs med stränder 

och i våtmark (Bjärvall & Ullström 1985). Vattensor

ken har troligen varit vanlig i omgivningarna kring 

Tågerupsnäset i våtmarker och vattendrag. Trots att 

arten oftast ingår i benmaterialet från mesolitiska 

boplatser, ifrågasätts vattensorkens bidrag i kosten. 

Möjligen har man använt pälsen vilket skärmärken på 

sorkben från de senmesolitiska boplatserna Muldb- 

jerg I och Smakkerup Huse, Själland indikerar (Noe- 
Nygaard 1995, s. 230f; Ulfeldt Hede 1999, s. 95).

Åkersork (Microtus agrestis) Sammanlagt har fem 
fragment av åkersork identifierats från fas I och fas III. 

Samtliga återfunna fragment är kindtänder vilka skil

jer sig morfologiskt från vattensorken. Fas II uppvisar 

inga ben av denna art.
Åkersorken är, i större utsträckning än vattensor

ken, relativt specifik i sitt val av biotop och kan därför 

fungera som miljöindikator. Arten återfinns i ängs- 
och gräsmark av olika slag. Fuktig mark är en faktor 

som gynnar arten (Bjärvall & Ullström 1985).

Bäver (Castor fiber) Tolv av de tretton fragment som 
identifierats som bäver tillhör fas I. Från fas III tillva

ratogs ett fragment av en andrafalang. Fragment av 

proximalt armbågsben respektive distalt mellanfots- 

ben som tillhör fas I, har lösa epifyser. Sammanväx- 

ningen för dessa epifyser startar vid 12 respektive 24 

månader. Tyvärr finns inga uppgifter om när tillväx

ten av dessa benelement är avslutad (Iregren & Stenflo 
1982). Storleken på armbags- och mellanfotsbenet 

motsvarar dock det hos vuxna djur.

En av framtänderna från fas I har tydliga spår efter 

bearbetning. Vinkelrätt mot tandens längdriktning sit

ter djupa skärmärken på emaljytan. Bearbetningens 

syfte är svårtolkad men en tänkbar förklaring är att 

det rör sig om en slags brottanvisning. Bäverns fram- 

tänder är guloranga i färgen och kan därför ha an

vänts som smycken, motsvarande de genomborrade 

emaljplattor av svinbetar som återfunnits i Tågerup. I 
litteraturen finns dock inga motsvarande exempel på 

denna typ av bearbetning.
Inslaget av bäver i Tågerup är relativt litet. En jäm

förelse med andra sydskandinaviska mesolitiska 

boplatser visar att ben från bäver generellt utgör en 

liten del av det tillvaratagna osteologiska materialet. 

På boplatserna Hög och Ringsjöholm är bäver dock 

relativt väl representerad (Iregren & Lepiksaar 1993; 

Jansson m.fl. 1998). Under förhistorien i Norrland 

däremot, är bävern tillsammans med älgen det klart 

vanligaste bytesdjuret (Ekman & Iregren 1984). En 

enkel förklaring till skillnaden mellan dessa regioner

är svår att ge. Bäverns krav på biotop med vattendrag 

som inte bottenfryser under vintern, samt god tillgång 

på lövträd existerade i båda regionerna (Mathiasson 

& Dalhov 1987).

Ekorre (Sciurus vulgaris) Sammanlagt fem fragment 
av ekorre har identifierats. Två av dessa kommer från 

fas I och tre från fas III.

Ekorren förekommer på flertalet av de mesolitiska 
boplatserna i Sydskandinavien men endast med ett få

tal fragment på varje plats (Aaris-Sørensen & Andrea

sen 1993, s. 31, Pålsson 1997, s. 22). Förklaringen till 

detta kan vara ekorrens preferens för en biotop med 
ett övervägande inslag av barrskog. Ekorren kan ha 

tjänat som föda men en viktigare orsak till att arten 

jagades var pälsen.

Mullvad (Talpa europaea) Fynd av ben från två indi
vider med delvis kompletta skelett från fas I och sex 

ben från fas III har tolkats som subrecenta. Benen har 
en ljusgul färg och ett ytskikt som skiljer sig från det 

övriga tillvaratagna osteologiska materialet från Tå

gerup. Skeletten hittades utanför den marina gyttjans 

utsträckning där mullvadar lätt kan ha grävt sig ned 

och dött.

Igelkott (Erinaceus europaeus) Sammanlagt identi
fierades åtta fragment av igelkott från fas I och fas III. 

Ben och tänder från igelkott förekommer på flertalet 

mesolitiska boplatser, men vanligen med få fragment. 

Skärmärken på igelkottsben från andra boplatser vi

sar att igelkotten utgjorde föda för människan. Arten 

har en relativt omfattande ryggmuskulatur som den 
behöver för att kunna rulla ihop sig och resa taggarna. 

Djuret är därför relativt köttrikt i förhållande till sin 

storlek. Under hösten, inför vinterdvalan, bygger igel

kotten upp ett omfattande fettlager som troligen har 
varit eftertraktat (Aaris-Sørensen & Andreasen 1993, 

s. 33). Igelkottens kött har under historisk tid ansetts 
vara välsmakande och äts än idag i delar av Balkan.

Nuförtiden återfinns igelkott i Skandinavien främst 
i kulturlandskap nära människan. Det finns indikatio
ner på att spridningen av igelkott i Skandinavien åt

minstone delvis har varit orsakad av människan. Igel
kottsben daterade till mesolitikum från ön Orust i Bo

huslän och från neolitiska kontexter på Gotland, 

antyder att människan har varit inblandad (Aaris- 

Sørensen & Andreasen 1993, s. 34). Introduktion av 

nya arter till öar av människan är lättare att påvisa än 
en medveten spridning av djur på fastlandet. En land

brygga mellan Skåne och europeiska fastlandet fanns 
under perioden 10300-9000 BP (Björck 1995, s. 27ff).
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FÅGEL (Aves)

Kråkfågel (Corvidae) Ett fragment av carpometacar- 
pus från en kråkfågel kommer från fas III. Fragmentet 

är alltför litet för att vara från korp, men det går ty

värr inte att avgöra från vilken kråkfågel det kommer. 
De kråkfåglar som det finns belägg för i Skåne under 

atlantikum är nötskrika (Garrulus glandarius), skata 

(Pica pica), kråka (Corvus corone cornix) och korp 

(Corvus corax) (Lepiksaar 1982, s. 122; Jonsson 
1988, s. 69). Skata och kråka är fågelarter som, lik

som idag, troligen också under mesolitikum närmat 
sig människan för födosök bland avskräde.

Garfågel (Pinguinus impennis) Från fas I finns ett 
korpben (coracoid) av garfågel, samt en stor halsko
ta från en alkfågel, vilken troligen kommer från sam

ma art. Skärmärken förekommer på korpbenet. Den
na relativt stora, icke flygdugliga alkfågel, som utro

tades under förra seklet, återfinns på flera 

mesolitiska boplatser från Västkusten, samt på Jyl
lands och Själlands kust mot Skagerack och Katte

gatt (Kapel 1969, s. 94; Grigson 1985, s. 62ff; Jons

son 1995, s 155). På boplatserna Klintesø, Mejlgaard 
och Sejerø på Själlands nordkust, förekommer rela

tivt stora mängder av ben från garfågel (Møhi 

1970b, s. 66). Ben från juvenila fåglar indikerat att 

arten sannolikt har häckat i området. Troligen har 

man utnyttjat häckningsperioden då garfågeln sam

lats i kolonier på öar längs kusten för att jaga den 
annars pelagiskt levande arten (Grigson 1985, s. 65). 
Garfågeln är ovanligare i material från Öresundskus- 

ten på Själland och i Skåne. Förutom fyndet av arten 

i Tågerup, vilket är det tidigaste belägget i området, 
förekommer enstaka ben från garfågel på de senat

lantiska boplatserna Nivå och Ølby Lyng, Själland 
och Löddesborg, Skåne (Møhi 1970b, s. 65f; Hall

ström 1984, s. 193; Møller Hansen & Stummann 

Hansen 1992). Det finns inga belägg för att arten 
skulle ha häckat i Øresundsregionen. Troligen rör 

det sig om en mer eller mindre slumpartad jakt av 
individer som efter häckningen har sökt sig in i Öre

sund under vinterhalvåret (Møhi 1970b, s. 66).

Tordmule/Sillgrissla (Alea torda/Uria aalge) Ett
overarmsfragment från fas I kommer från tordmule 

eller sillgrissla. Fragmentet har inte artbestämts då 

dessa två arter har ett mycket liktartat skelett (Møhi 

1970b, s. 63). Ben från dessa två alkfåglar återfinns 

ofta på mesolitiska kustboplatser (Jonsson 1988, s. 

69ff; Grigson 1985, s. 62ff). Alkorna häckar i kolo

nier på klippor där framför allt sillgrisslan bildar 
”fågelberg” på klipphyllor vid lodräta stup (Bruun 

m.fl. 1993, s. 160). De mest närbelägna lämpliga 

häckningsplatserna för Tågerups alkfåglar fanns 

vid Kullen i nordvästra Skåne. Sillgrissla och tord

mule häckar idag vid Hallands Väderö (Ekberg & 

Nilsson 1994, s. 303ff). Det är dock mest troligt att 

de alkfåglar som förekommer på mesolitiska 
boplatser vid Öresund representerar fångst av 

sträckande fåglar från Östersjöpopulationen. Tord

mule och sillgrissla häckar under sommaren på öar 

som Bornholm, Gotland samt Karlsöarna och flyt
tar under hösten till södra Östersjön eller genom 

Öresund ut till Kattegatt. Under höststräcket längs 

med Öresunds kust förekommer under perioden au

gusti-december en huvudpassage under oktober 
och november med stora mängder av alkfåglar 

(Møhi 1970b, s. 63; Ekberg & Nilsson 1994, s. 303 
ff). Förekomsten av 209 fragment av sillgrissla/ 

tordmule från den senmesolitiska boplatsen 01by 
Lyng på Själland vid Öresund, indikerar en speciali

serad fångst av sträckande alkfåglar (Møhi 1970b, 

s. 63f). Det bör nämnas att arten även förekommer i 
Öresund under vintern fram till mars-april (Ekberg 

& Nilsson 1994, s. 303ff).

Gråtrut/Silltrut (Larus argentatus/ Larus fuseus) Ben
från gråtrut och silltrut uppvisar stora likheter och två 

fragment från fas I kommer från någon av dessa arter. 

Trutar finns vanligen representerade på mesolitiska 

kustboplatser med enstaka benfragment (Lepiksaar 

1982, s. 122; Jonsson 1988, s. 69; Grigson 1985, s. 
62ff). Eponymboplatsen Ertebølle är något avvikande 

från mönstret då ett hundratal fragment från gråtrut 

återfanns i køkkenmøddingen (Grigson 1985, s. 66). 

Trutar som samlats för att ta tillvara på fiskrens och 
annat avfall har troligen varit en vanlig syn på 
boplatser som Tågerup.

Måsfågel (Laridae) Ett överarms- och ett armbågs- 
ben från måsfågel i fas I har identifierats. Förutom 

gråtrut och silltrut finns det belägg för skrattmås (La

rus ridibundus), fiskmås (Larus canus) och havstrut 

(Larus marinus) på mesolitiska kustboplatser i Skåne 
och Danmark (Lepiksaar 1982, s. 122; Jonsson 1988,
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s. 69; Grigson 1985, s. 62ff). Förekomsten av skär

märken på ett överarmsben indikerar att benen av 
måsfåglar representerar rester efter måltider.

Tjäder (Tetrao urogallus) Ett korpben (coracoid) av 

tjäder från fas I utgör ett avvikande inslag i materialet 
från Tågerup som i huvudsak präglas av fågelarter som 

är knutna till kusten. Tjädern är en typisk skogsfågel 

som förknippas med barrskog (Bruun m.fl. 1993, s. 

96). Benet kommer från en relativt liten individ och re

presenterar troligen en tjäderhöna. Förekomsten av tjä

der indikerar att det under fas I i området kring Tå

gerup bör ha förekommit ett inte alltför litet inslag av 
barrskog. Med största sannolikhet rör det sig om tall
skog på de sandiga markerna kring boplatsen. Även om 

tjädern är en typisk barrskogsfågel förekommer den 

ofta på boplatser daterade tijl atlantikum (Aaris-Søren- 

sen 1980b, s. 145; Lepiksaar 1982, s. 122; Grigson 
1985, s. 62ff; Noe-Nygaard 1995, s. 147ff).

Falk (Falconiformes) Ett överarmsben av falk från 

fas I har inte varit möjligt att artbestämma. Falkar ut

gör ett ovanligt inslag på mesolitiska boplatser, vilket 

innebär att det är svårt att med stöd i tidigare analyser, 

uttala sig om vilken art det sannolikt rör sig om. Från 

Segebroboplatsen finns ben från tornfalk (Falco tin- 

nunculus), men i övrigt saknas falken i de mesolitiska 

boplatsmaterialen (Aaris-Sørensen 1980b, s. 145; Le
piksaar 1982, s. 123; Grigson 1985, s. 62ff; Jonsson 

1988, s. 70; Noe-Nygaard 1995, s. 147ff). Att falkar 
utgör ett sällsynt inslag under atlantikum beror troli

gen på att dessa fåglar föredrar ett relativt öppet land

skap (Génsbøl 1 995, s. 225ff). Idag är det tornfalk och 

lärkfalk (Falco subbuteo) som är de vanligaste falkar

terna i Skåne, även om pilgrimsfalken (Falco peregri- 

nus) förr häckade i landskapet (Ekberg & Nilsson 

1994, s. 164ff). Av dessa arter är det lärkfalk som har 

det biotopkrav, vilket bäst passar med förhållandena 

under atlantikum i Skåne. Arten föredrar tallskogar 

med stränder, myrar och öppen mark i dess närhet, 
medan de andra arterna kräver ett mer öppet landskap

(Génsbøl 1995, s. 24Iff). Även om falkens kött kan ha 

tjänat som föda är det troligare att det är fjädrarna 

som har varit det primära orsaken till jakt/fångst av 

hökar och falkar under mesolitikum. Fjädrar från rov

fågel användes av flera olika indianstammar och innu- 

iter i Nordamerika som styrfjädrar till pilar och som 
utsmyckning (Gilbert m.fl. 1985, s. 4).

Havsörn (Haliaetus albicilla) Havsörnen finns repre
senterad med fyra fragment från fas I och två i fas III. 

Arten förekommer på flertalet mesolitiska boplatser 
och var troligen en relativt vanlig fågel som under at

lantikum häckade både i inlandet och vid kusten (Aa
ris-Sørensen 1980b, s. 145; Lepiksaar 1982, s. 123; 

Jonsson 1988, s. 70; Grigson 1985, s. 62ff; Noe-Ny
gaard 1995, s. 147ff). I historisk tid, fram till slutet av 

1800-talet, häckade havsörnen i Skåne (Ekberg & 
Nilsson 1994, s. 164ff). Att rovfågel har fångats/ja

gats med hjälp av åtel går inte att utesluta, dock är det 

troligast att det var under häckningen som havsörnen 
var som mest sårbar. I Skandinavien sker äggläggning

en under mars-april och i september lämnar ungfåg

larna häckningsplatsen (Génsbøl 1995, s. 82ff). De 

boplatser där ben från havsörn är mer frekvent före

kommande har också säsongsindikationer som visar 
att lokalerna utnyttjades främst under sommarhalvår

et (Grigson 1985, s. 70).

Havsörnens fjädrar har troligen tillvaratagits för 
exempelvis utsmyckningar. På ett armbågsben, lateralt 

på diafysen där armpennorna (secondaries) är fästa, 

förekommer skärmärken vilka mycket väl kan ha or

sakats vid tillvaratagandet av havsörnens fjädrar. Att 

havsörn har ätits är rimligt att anta då dess kött be

skrivs ha en högst angenäm smak (Grigson 1985, s. 

69). Ett intressant förhållande är att av de sex frag

menten av havsörn från Tågerup, är tre falanger från 
klorna. Även om havsörnen vanligen förekommer en

dast med ett fåtal fragment på boplatserna, finns of

tast dess klor representerade (Møhi 1970b, s. 67;, Le

piksaar 1982, s. 123;, Noe-Nygaard 1995, s. 147ff). 

Det går inte att utesluta att havsörnens imponerande 
klor har kan ha används som utsmyckning eller i ett 

rituellt syfte. I detta sammanhang kan det nämnas att 

en falang från havsörn förekommer i en av gravarna 

på Tågerup.

Havsörn/Kungsörn (Haliaetus albicilla/Aquilla 

chrysaetos) Från fas I och III finns ett korpben (co
racoid), ett armbågsben och en falang som kommer 

från antingen havsörn eller kungsörn. Av dessa två ar

ter är det rimligt att anta att de kommer från havsörn. 
Ben från havsörn finns representerad på Tågerup och
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på flertalet mesolitiska boplatser. Kungsörnen är däre

mot mycket ovanlig och ett fragment från Segebro- 

boplatsen i Skåne är det enda fyndet av arten från en 

atlantisk boplats i Sydskandinavien (Møhi 1970b, s. 

67;, Aaris-Sørensen 1980b, s. 145; Lepiksaar 1982, s. 
123; Grigson 1985, s. 62ff; Jonsson 1988, s. 70; Noe- 

Nygaard 1995, s. 147ff).

Småskrake (Mergus serrator) Småskraken finns re
presenterad med ett korpben (coracoid) i fas I. Arten 
är idag allmän året runt vid de skånska kusterna (Ek

berg & Nilsson 1994, s. 127). Förekomst av småskra

ke i de osteologiska materialen från boplatserna Tå- 

gerup, Segebro och Skateholm indikerar en liknande 
förekomst under atlantikum (Lepiksaar 1982, s. 123; 

Jonsson 1988, s. 70).

Alfågel (Clangula hyemalis) Ett överarmsben från al
fågel har identifierats i fas I. Arten häckar idag vid fjäll

sjöar och vid den ryska ishavskusten och är allmän vid 

den skånska kusten under vinterhalvåret. De första al

fåglarna anländer till Skåne idag som tidigast i mitten 

av oktober. Under februari är arten som mest förekom

mande och i april har alfåglarna flyttat norrut (Ekberg 

& Nilsson 1994, s. 119f). Ben från arten är normalt 
förekommande på mesolitiska kustboplatser i Skåne 

och Danmark, men endast med ett fåtal fragment på 

varje plats (Møhi 1970b, s. 64; Lepiksaar 1982, s. 125; 

Grigson 1985, s. 62ff; Jonsson 1988, s. 70).

Dykänder (Aythinae) Dykändernas skelett uppvisar 
stora likheter både vad gäller morfologi och storlek. 
Av denna anledning har fyra fragment från fas I och 

ett från fas III endast bestämts till denna underfamilj 

av andfåglarna. De arter av dykänder som finns repre

senterade på atlantiska kustboplatser från Skåne och 

Danmark är ejder (Somateria mollissima), sjöorre 
(Melanitta nigra), svärta (Melanitta fused), alfågel 

(Clangula hyemalis), knipa (Bucephala clangula), vigg 

(Aythya fuligula) och bergand (Aythya marila) (Møhi 

1970b, s. 64; Aaris-Sørensen 1980b, s. 145; Lepiksaar

1982, s. 124f; Grigson 1985, s. 62ff; Jonsson 1988, s. 

70f). Skärmärken på ett skulderbladsfragment från fas 

III indikerar att benen från dykänderna troligen repre

senterar måltidsrester.

Gräsand (Anas platyrhynchos) Ett bröstbens- och 
överarmsbensfragment av gräsand finns representerat 

i det osteologiska materialet från fas I. Gräsanden fö

rekommer idag i Skåne året runt både i inlandet och 

vid kusterna (Ekberg & Nilsson 1994, s. 102). Troli
gen gäller samma förhållande för arten under atlantik

um, vilket den relativt vanliga förekomsten av gräsand 
på boplatser från både kust och inland i Skåne och 

Danmark indikerar (Møhi 1970b, s. 64; Aaris-Søren
sen 1980b, s. 145; Lepiksaar 1982, s. 124, 1983, s. 

164; Grigson 1985, s. 62ff).

Andfågel (Anatidae) Från fas I och III finns fyra ben
fragment, vilka endast har bestämts som andfågel. Av 

storleken på benen kan det uteslutas att det rör sig om 

svan eller gäss, men förutom dessa finns det ett stort 

antal tänkbara arter. Förutom småskrake, de nämnda 

dykänderna och gräsand finns följande mindre and
fåglar representerade på mesolitiska kustboplatser i 

Sydskandinavien; salskrake (Mergus albellus), stor

skrake (Mergus meranser), gravand (Tadorna tador- 

na), skedand (Anas clypeata), kricka (Anas crecca) 

och bläsand (Anas penelope) (Møhi 1970b, s. 64; Aa

ris-Sørensen 1980b, s. 145; Lepiksaar 1982, s. 124f; 

Grigson 1985, s. 62ff; Jonsson 1988, s. 70f).

Mindre sångsvan (Cygnus colombianus) Mindre 
sångsvan finns representerad i fas I med ett fragment av 

ett överarmsben. Arten häckar i nordligaste Ryssland 
och är idag en genomsträckare i Skåne som vanligen 
syns i oktober-november och mars-april. Övervint- 

ringsområdena ligger vid västra Själland och västerut, 
men det kan inte uteslutas att mindre sångsvan även 
under atlantikum var en vintergäst i Öresund (Ekberg 

& Nilsson 1994, s. 73). Det tycks som om mindre sång

svan under atlantikum, liksom idag, har varit en rela-
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tivt ovanlig art. Arten förkommer i Sydskandinavien 

endast på Tågerup, Muldbjerg I på Själland, eponym- 

boplatsen Ertebølle samt Havnø på Jylland (Grigson 

1985, s. 64ff; Noe-Nygaard 1995, s. 147).

Svan (Cygnidae) I fas I finns det två armbågsben som 
kommer från antingen sångsvan eller knölsvan. Båda 

arterna förekom i området under atlantikum. Svan fö

rekommer alltid i de osteologiska materialen från me- 

solitiska kustboplatser i Sydskandinavien (Møhi 

1970b, s. 64; Aaris-Sørensen 1980b, s. 145; Lepiksaar 

1982, s. 124; Grigson 1985, s. 62ff; Jonsson 1988, s. 

71). Aggersundsboplatsen vid Limfjorden på Jylland 

visar att det under ertebölleperioden fanns specialisera

de lokaler för fångst av svan. Av det osteologiska mate

rialet från boplatsen som under atlantikum låg på en ö, 

kommer 257 ben från sångsvan medan de övriga 208 
artbestämda benfragmenten kommer från olika dägg- 

djursarter (Møhi 1978, s. 57ff). Svanar har troligen va

rit eftertraktade för att de ger mer kött än några andra 

fågelarter, men även dess fjädrar och skinn kan ha ta
gits tillvara. I en grav från Bøgebakken, Vedbæk har ett 

spädbarn begravts på en svanvinge, vilket visar att sva
nen även förekommit i rituella sammanhang (Albreth- 

sen & Brinch Petersen 1977, s. 9).

Havssula (Sula bassona) Havssula finns represente

rad från fas I med ett överarmsbensfragment. Denna 
oceaniska fågel som häckar på klippöar i Nordatlanten 

har under de senare åren blivit en regelbunden gäst un
der höststräcket på Skånes västkust. Det är under 

perioden augusti-november som arten förekommer i 

Öresund, med en koncentration under september-ok

tober (Ekberg & Nilsson 1994, s. 51). Fyndet av havs

sula i Tågerup är det tidigaste belägget av arten från en 

boplats i Skåne och Danmark. Arten förekommer i öv

rigt på senmesolitiska boplatser (Skateholm I, Ølby 

Lyng och Ertebølle), vilket troligen innebär att arten 

blev en vanligare gäst i området i samband med det mer 
marina klimatet under senatlantikum (Møhi 1970b, s. 

65; Grigson 1985, s. 66; Jonsson 1988, s. 71).

Smålom fGavia stellata) Det enda artbestämda fågel
benet från fas II är ett överarmsben av smålom. Arten 
häckar i småsjöar i norra och mellersta Sverige. Under 

historisk tid har smålom aldrig häckat i Skåne och 

sannolikt inte heller under atlantikum. Under höstflyt- 

ten som i huvudsak sker i augusti och framför allt un

der vårsträcket i april-juni samlas smålommen i större 
flockar. Under milda vintrar är arten vanligare vid 

Skånes kuster (Ekberg & Nilsson 1994, s. 33). Små
lom är också tämligen allmän på kustboplatser från

atlantikum i Skåne och Danmark (Aaris-Sørensen 

1980b, s. 145; Lepiksaar 1982, s. 125; Grigson 1985, 

s. 62ff; Jonsson 1988, s. 71).

GRODDJUR (Amphibia)
Groda (Rana indet.) I fas III finns två radius/ulna 
fragment från de främre extremiterna hos groda. Det 

har ej varit att möjligt artbestämma benen, vilka kan 
komma från flera olika arter. Dessa ben representerar 

sannolikt grodor som har förekommit i området kring 

utkastlagret, vilka när de dött har inkorporerats i det 

övriga osteologiska materialet. Lluruvida dessa ben är 

samtida med boplatsen går inte att avgöra. De kan 

mycket väl vara subrecenta liksom inblandningen av 

ben från mullvad och husmus i lagren från fas III.

Padda (Bufo indet.) Ett tibulare från padda förekom
mer i fas I. Benet kommer från kongemoselagret som 

var överlagrat av ett tjockt transgressionslager av gytt
ja, vilket innebär att paddan är samtida med bosätt- 

ningsfasen. Vanlig padda (Bufo bufo) är idag den mest 

förekommande paddarten i Sverige. Det går dock inte 

utesluta att fragmentet kommer från någon av de två 

arterna stinkpadda (Bufo calamita) och grönfläckig 

padda (Bufo viridis). Båda arterna är ovanliga idag, 

men har ett kustnära biotopval (Åhlén m.fl. 1995, s. 

18ff).

FISK (Pisces) (se tab. 9)

Skrubba (Platichthys flesus) Fas I: 8 fragment 

Ben från skrubba är mycket lika de hos de två andra 

spättorna rödspätta och sandskädda. Det är endast 
vissa element från huvudregionen som är artspecifika 

(Lepiksaar & Heinrich 1977, s. 107ff). En karaktär 

som är specifik för skrubba är att ungefär 1/3 av alla 

individer har vänstersidan som ögonsida, medan röd

spätta och sandskädda alltid har höger sida som ögon

sida (Pethon & Svedberg 1995, s. 212f). På vissa ele

ment går det att se om de kommer från en vänster- 

eller högersidig individ. De element som identifierats 

som skrubba är praevomer, dentale, articulare, post-
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temporale och cleithrum. Skrubban är den art av spät
torna som förekommer längst in vid stränderna och på 

grundast vatten. Arten är vanlig i skärgårdar, fjordar, 
skyddade vikar och flodmynningar. Till skillnad från 

rödspättan som föredrar ren sandbotten, förekommer 

skrubban i områden med en lösare slamblandad sand

botten (Andersson 1964, s. 105). Förhållandena i den 

fjordliknande viken vid Tågerup under atlantikum har 

varit en miljö som har passat skrubban väl.

Vid leken under våren (februari-april) och söker 

sig skrubban ut på relativt djupt vatten (20-100 m) 

för att senare under senvåren och sommaren söka sig 

in till strandzonen för att finna föda. Under sommaren 

återfinns även de största individerna vid stranden på 

ett djup av 0,5-1 m. Skrubban drar sig under novem- 

190 ber-december ut sig på djupare vatten där den borrar 

ned sig i bottenslammet (Andersson 1964, s. 105; 

Ploug Hansen 1990, s. 62). Det är således under en 
period från senvår till tidig höst som fisket av skrubba 

sannolikt har varit koncentrerat.

Skrubba/Rödspätta/Sandskädda (Platichthys flesus/ 

Pleuronectes platessa/Limanda limanda)

Fas I: 593 fragment 

Fas II: 8 fragment 

Fas III: 80 fragment

Benfragmenten från spätta kommer troligen från 
främst skrubba. Den enda belagda arten av de tre oli

ka spättorna i det osteologiska materialet är ben från 
skrubba i fas I. Arten har också det levnadssätt och 

miljökrav som bäst speglar förhållandena i viken 
kring boplatsen (se ovan). Dock skall det inte uteslu

tas att även ben från rödspätta och sandskädda finns 

i benmaterialet bestämt som spätta. I fiskbensmateri- 

al från mesolitiska boplatser i Skåne och Danmark 

finns alla tre arter av spättor representerade, även 

om skrubban är den mest frekvent förekommande. 

Sandskädda finns belagd från en boplats (Skateholm 

I), rödspätta från fem medan skrubba återfinns i fisk- 

bensmaterial från 13 boplatser, Tågerup inräknat 

(tab. 9). Ertebølleboplatsen Norsminde på Jyllands 
östkust är den enda lokal från vilken det finns en 

större mängd (190 st) artbestämda ben från spätta 

och alla kommer från skrubba (Bødker Enghoff 

1994, s. 70f). Spätta återfinns i fiskbensmaterialen 
från alla mesolitiska kustboplatser i Sydskandina- 

vien, bortsett från Stationsvej 19, Vedbæk. På flerta
let kustboplatser i Sydskandinavien är spätta en av 

de vanligaste arterna av fisk (tab. 9). Dessa lokaler är 

tidsmässigt spridda frän tidig kongemose- till sen 

erteböllekultur och geografiskt från Jyllands norra 
spets, via Bälten till Öresund. Gemensamt för huvud

delen av dessa lokaler är att de, liksom Tågerup, lig

ger vid smala havsvikar.

Beräkningar av längden, baserat på mått av os ana

le och första kotan, visar att de fiskade spättorna vid 

Tågerupsboplatsen varierar från 15 till 29 cm med ett 

medelvärde på 21 cm (fig. 13). Spättorna från Tä- 

gerup är relativt små vid en jämförelse av samma arter 
från nio olika senmesolitiska boplatser i Danmark, 

där de flesta individerna är mellan 25 och 30 cm (Bød- 

ker-Enghoff 1994, s. 76). Det är svårt att förklara var

för spättorna från Tågerup är relativt små. Möjligtvis 

representerar benen från spätta i Tågerup ett mera 

strandnära fiske än det vid de danska lokalerna. En 

alternativ förklaring kan vara att storleken på fisken 

speglar en hög populationstäthet. Vid en studie av 
skrubba i södra Östersjön fann man att i täta bestånd 

var individerna småväxta. Studien visar att år 1919 då 

beskattningen var låg i området var medellängden för 

femåriga skrubbor 20 cm. Under 30-talet då beståndet 

var mindre var individer i samma ålder 30 cm långa 

(Andersson 1964, s. 107).

Tonfisk (Thunnus thynnus) Fas I: 2 fragment 
En kota och fenstråle från tonfisk tillvaratogs från fas 

I. Tonfisken är en stor, stimlevande rovfisk som har sin 
huvudsakliga utbredning i Medelhavet och Atlanten. 

Efter leken i maj-juni söker sig tonfisken norrut på 
jakt efter föda i form av stimfisk. Den når Öresunds 

vatten först i juli och lämnar området under hösten för 
att dra sig söderut (Andersson 1964, s. 291).

Tonfisken är ett ovanligt inslag på mesolitiska 

boplatser och Tågerup tillsammans med Löddesborgs- 

boplatsen är de enda lokaler där arten finns represen

terad (tab. 9). Fynden av tonfisk på dessa boplatser 
skulle kunna förklaras med fiskens välkända, period
vis talrika förekomst i Öresund (Andersson 1964, s. 

291).

Möjligtvis är förekomsten av ben från tonfisk på 

dessa boplatser endast slumpartad. Fisket av tonfisk 
i Öresund skedde under mitten av 1950-talet vanli

gen med krok. På grund av tonfiskens storlek och 
styrka användes bastanta krokar av järn med en di

ameter i storleksordningen 4-5 mm (Andersson 

1964, s. 292). De krokar som förekommer på meso

litiska boplatser är relativt små och troligen har 
man under perioden inte haft lämpliga redskap för 

krokfiske av tonfisk (Andersen 1995, s. 55f). Tro

ligtvis har man i Tågerup praktiserat ett relativt 

slumpartat fiske med paralleller till den norska har- 

punjakten, då tonfiskar vid enstaka tillfällen har 

kommit in i den smala viken vid boplatsen. Fisket 

av tonfisk i Tågerup representerar möjligtvis fångst
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i samband med sillfisket, då arten har följt sillstim

men in i den smala viken vid boplatsen och blivit ett 

tillgängligt byte för människan.

Makrill (Scomber scombrus) Fas III: 11 fragment 
Makrill finns endast representerad med elva kotor 

från fas III. Arten är en pelagisk stimfisk som idag un

der vintern återfinns på djupt vatten utanför de Brittis
ka öarna och i norra Nordsjön. Makrillen leker i Ska

gerack och Kattegatt under främst maj-juli. Efter le

ken söker makrillen sig in mot land i jakt på föda i 

form av småfisk och det är under juli-september som 
fisken i huvudsak återfinns i Öresund (Andersson 

1964, s. 60; Pethon & Svedberg 1995, s. 201). Under 

hösten i september-november söker sig makrillen ut 
ur Öresund genom Kattegatt och Skagerack för att 

tillbringa vintern på djupare vatten (Andersson 1964, 

s. 269).
Ben från makrill återfinns på nästan alla senmesoli- 

tiska kustboplatser i Danmark och Skåne. Dock utgör 

ben från arten, liksom i fas III på Tågerup, en liten del 
av den totala andelen fisk. Liksom på Segebroboplat- 

sen saknas makrill helt i fas I, medan den återfinns i 

fas III. Makrill finns bl.a. på boplatserna vid Vedbæk, 

Ølby Lyng, Löddesborg och Skateholm (tab. 9). Detta 
indikerar att arten troligtvis var relativt ovanlig i Öre

sund under tidigatlantikum för att under senare delar 

av kronozonen bli betydligt vanligare i området. Tro
ligen har transgressionen och den ökade salthalten i 

vattnet gynnat makrillen. Vid kraftiga saltvattensin- 
flöden i Östersjön idag ökar förekomsten av arten i 

dessa vatten (Pethon & Svedberg 1995, s. 201).

Abborre (Perca fluviatilis)

Fas I: 1 fragment 
Fas III: 24 fragment

Ett gällocksben (operculare) från fas I och 24 frag

ment från fas III är de enda fynden av abborre från 
Tågerup. Denna sötvattensfisk som även förekommer 

i kustnära bräckvatten har troligen fiskats i havsviken 

vid boplatsen. Ben från abborre utgör endast en mar

ginell del av fiskbensmaterialen också på de danska 

senmesolitiska boplatserna (tab. 9). De enda mesoli- 

tiska kustboplatserna där abborre förekommer mer 

frekvent är på boplatserna Segebro och Skateholm. På 
dessa lokaler förekommer även relativt mycket ben 

från andra bräck-Zsötvattensarter, vilket indikerar en 

delvis annan inriktning av fisket vid dessa boplatser 

(Lepiksaar 1982, s. 126f; Jonsson 1988, s. 73f).

Knot (Eutriglia gurnardus) Fas I: 1 fragment 
Knot finns endast representerad i fas I med ett frag

ment. Denna fiskart är också förhållandevis ovanlig i 

fiskbensmaterialen från mesolitiska boplatser där 

knot förekommer på ett fåtal lokaler och endast med 

enstaka benfragment (Bødker Enghoff 1994, s. 70f). 

Knot är en bottenfisk som vanligen återfinns på 10-15 

meters djup. Arten fiskas med krok och kanske knoten 

är en sekundär fångst vid fiske efter större torsk på 

djupare vatten (Nilsson 1991, s. 149).

Gråsej/Lyrtorsk (Pollachius virens/Pollachius pollach- 

ius) Fas III: 6 fragment
Från fas III finns ett fåtal precaudala kotor från gråsej 

eller lyrtorsk. Det har inte varit möjligt att avgöra vil
ken av dessa arter det rör sig om. Båda arterna är pela- 

giska och till skillnad från torsk förekommer de sällan 

i grundare och kustnära vatten (Andersson 1964, s. 

132; Pethon 6c Svedberg 1995, s. 105ff). Gråsej och 
lyrtorsk förekommer i flertalet av de danska mesolitis

ka fiskbensmaterialen, dock aldrig mer frekvent än 

torsk (tab. 9). Lyrtorsken förekommer idag i norra 
Öresund medan gråsej mer sällan återfinns i detta 

område (ibid). På boplatserna från Vedbæk förekom

mer lyrtorsk på fyra lokaler, medan gråsej återfinns på 

endast två, vilket indikerar ett liknande förhållande 

under atlantikum (tab. 9). Ett ökat saltvatteninflöde i 
Öresund medför idag en ökning av förekomsten av 

lyrtorsk i detta vatten (Andersson 1964, s. 139). Både 

fas III från Tågerup och Vedbækboplatserna är samti

da med littorinatransgressionen, vilket förklarar den 
goda representationen av dessa havsfiskar i Öresund.
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Torsk (Cadus morhua)

Fas I: 3 fragment 

Fas III: 28 fragment
De olika torskarterna är svåra att skilja från varandra 

och det är endast vissa element som uppvisar säkra 
artkaraktärer (Bødker Enghoff 1991, s. 45). I denna 

studie har endast premaxillare och dentale använts vid 

identifiering av torsk. Användandet av andra element 

som maxillare, vomer, parasphenoideum, första och 

andra kotan skulle sannolikt ge en högre andel ben 

artbestämda som torsk vilka istället endast har be

stämts till torskfamiljen. Två av torskbenen från fas III 

representerar två fynd av mer eller mindre kompletta 

huvudskelett med delar av kotraden in situ. Dessa 
fynd utgörs av 30 respektive 72 element från huvudre

gionen och 22 respektive 10 kotor. Dessa mer eller 

mindre kompletta fiskskelett representerar troligen 

ilandflutna fiskkadaver, vilka ofta återfinns på strän
der. Vi har valt att räkna dessa individer som ett frag

ment vardera för att arten inte skall bli överrepresen

terad.
Torsk är den art av torskfiskarna som alltid är den 

mest frekvent förekommande i fiskbensmaterial från 

mesolitiska kustboplatser i Sydskandinavien. Ben från 

torsk förekommer på samtliga kustboplatser och är 

den mest förekommande arten på åtta boplatser, om 
man antar att huvuddelen av benen bestämda som 

torskfisk kommer från torsk (tab. 9).

Torskfisk (Cadidae)

Fas I: 14 fragment 
Fas II: 7 fragment 

Fas III: 1645 fragment
Ben från olika torskfiskar är som tidigare nämnts svå
ra att artbestämma. Torsk är den art i familjen gadi- 

dae som är vanligast i både fiskbensmaterialen från de 
mesolitiska boplatserna och i Öresunds vatten idag. 

Därför är det rimligt att anta att huvuddelen av ben
materialet på Tågerup som har bestämts tillhöra fa

miljen torskfisk, representerar torsk. I fas III finns ben 

från lyrtorsk/gråsej representerade, vilket betyder att 

åtminstone en liten del av benen bestämda som torsk
fisk, kan komma från någon av dessa arter. Även om 

det inte finns belägg för kolja (Melanogrammus aegle- 

finus) eller vitling (Melanogrammus merlangus) i fas 
III kan man inte helt utesluta att dessa arter förekom

mer i benmaterialet, eftersom arterna förekommer på 
de samtida Vedbækboplatserna på andra sidan Öre

sund (Bødker Enghoff 1994, s. 70).
Vid en beräkning av storleken på torskfisk fångad 

under fas III, baserad på mätningar av bredden av l:a 

och 2:a kotan, fann vi att längden varierar mellan 25

och 59 cm med ett medelvärde på 39 cm (fig. 14). Allt

så rör det sig om en fångst av relativt små fiskar. Jäm
förelser med storleken av torsk från danska senmesoli- 

tiska boplatser visar att de är i samma storleksklass. 

Studier av längden på torskfisk från Vedbækboplat

serna visar på en viss tendens till en minskning av stor
leken på torskfisk över tid. Från Stationsvej 19, vilken 

är daterad till sen kongemosekultur, är totallängden 

för torskfisk29-107 cm med ett medelvärde på 42 cm. 
På ertebölleboplatserna Maglemosegård och Henriks- 

holm-Bøgebakken varierar längden mellan 16-74 cm 
med medelvärden på 38 respektive 35 cm (Bødker 

Enghoff 1994, s. 74f). Storleksfördelningen av torsk

fisk från fas III i Tågerup kan bäst beskrivas som den 

från Stationsvej 19 (appendix V). Att de små storleks- 

skillnaderna mellan de äldre och yngre lokalerna verk

ligen speglar en förändring mot ett mera strandnära 

fiske av mindre torsk under senmesolitikum, kan inte 
helt uteslutas. Att avgöra om skillnaderna av total

längden hos torsk från de olika boplatserna beror på 
tafonomiska faktorer är svårt. Alla de tre danska fisk

bensmaterialen har tillvaratagits vid sållning med 3,5 

mm sail, vilket betyder att storleksvariationen inte 

kan bero på utgrävningstekniska faktorer. Benmateri
alet från Stationsvej 19 beskrivs som relativt bra beva
rat medan det från Maglemosegård är mycket väl be

varat (Bødker Enghoff 1994, s. 69ff). Om detta bety

der att mindre kotor från den förstnämnda boplatsen 

skulle vara underrepresenterade är osäkert.
Av de få benen från torskfisk i fas I har det inte 

varit möjligt att med regressionsformler beräkna to
tallängden. Det bör dock nämnas att av de 14 benfrag

menten från torskfisk, kommer tre kotor från stora 

individer som är betydligt större än de från fas III. Vid 

en jämförelse med referensmaterial framgår det att en 

av kotorna kommer från en torskfisk på 60-80 cm 
medan de två andra kommer från individer som har 

varit över 80 cm. De övriga benfragmenten av torsk
fisk från fas I är i storlek jämförbara med de från fas 

III. Förekomsten av kotor från stora individer indike- 

rar att ett annat fiske av torsk under bosättningens ti
digaste fas kan ha praktiserats. Möjligtvis rör det sig 

om krokfiske på djupare vatten, dock har inga krokar 

tillvaratagits från boplatsen.

Sutare (Tinea tinea) Fas III: 1 fragment 
Denna karpfisk förknippas vanligen med eutrofa sjöar 
och långsamt rinnande vattendrag, men arten före

kommer också i bräckvattensvikar med dybotten 

(Henning 1986, s. 429; Pethon &C Svedberg 1995, s. 
91). Arten kan således ha fiskats en bit upp i havsvi

ken vid boplatsen. Idag fångas sutare oftast i ryssjor
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och det är rimligt att anta att arten under fas III har 

fiskats med mjärde. Sutare är ett ovanligt inslag på 

mesolitiska kustboplatser från Sydskandinavien och 

finns förutom från Tågerup endast representerad på 

Bjørnsholms- och Skateholmsboplatserna (tab. 9).

Mört (Rutilus rutilus) Fas III: 1 fragment 
Mört som finns representerad från fas III i form av en 

svalgtand är liksom sutare en sötvattensfisk, vilken 

även förekommer i bräckvatten (Pethon & Svedberg 
1995, s. 85). Denna karpfisk förekommer på nio an

dra kustboplatser från Danmark och Skåne (tab. 9). 

Orsaken till att mörten är vanligare än t.ex. sutare är 

att den är mer tålig mot saltvatten och att den är en 
mer utpräglad stimfisk (Pethon & Svedberg 1995, s. 

85). Mört fångas idag med bland annat mjärdar och 
troligen fiskades arten på liknande sätt även under 

mesolitikum (Henning 1986, s. 307).

Karpfisk (Cyprinidae)

Fas I: 2 fragment 

Fas III: 18 fragment
Ben från karpfiskar är svåra att artbestämma och ofta 

är det fragment från svalgbenet (os pbaryngeum infe

rior) vilket tillsammans med basioccipitalis som an

vänds för bestämning (Bødker Enghoff 1987, s. 65). 

Förutom de ovannämnda karpfiskarna sutare och 

mört finns även arter som braxen (Abramis brama), 
björkna (Blicca bjoerkna), sarv (Scardinius eryth- 

rophthalmus) och id (Leuciscus idus) representerade 

på mesolitiska kustboplatser. Dock är det mört som är 
den klart mest förekommande arten av karpfiskarna 

(tab. 9). Av totalt 295 artbestämda ben från karpfisk 

på eponymboplatsen Ertebølle kommer 98% från 

mört (Bødker Enghoff 1987, s. 65). Karpfisk utgör på 

de flesta mesolitiska kustboplatser endast en mycket 

liten del av fisket. Ett undantag är eponymboplatsen 

Ertebølle, där 67% av alla fiskben tillhör denna fa

milj, och till viss del även Bjørnsholm och Skateholm 

(Bødker Enghoff 1987, s. 64; Jonsson 1988, s. 73; 

Bødker Enghoff 1993, s. 107). På boplatserna från

Bjørnsholm och Ertebølle är även ben från ål frekvent 

förekommande. Tolkningen av fiskbensmaterialen 
från dessa boplatser är att de främst är resultatet efter 

fiske av ål med fasta fiskeredskap som mjärdar, där 
karpfisken utgör en sekundär fångst (Bødker Enghoff 

1987, s. 74, 1993, s. 117). Karpfisk från Tågerup re

presenterar sannolikt också en extra ”bonus” vid ål

fisket.

Laxfisk (Salmonidae)

Fas I: 42 fragment 

Fas III: 14 fragment
I fas I och III finns kotor från lax (Salmo salar) eller 

havsöring (Salmo trutta trutta). Dessa två laxfiskar är 

mycket lika varandra både vad gäller skelettmorfolo

gi, generellt utseende och levnadssätt. Båda arterna är 

anadroma vilket innebär att fiskäggen läggs i söt

vatten där fisken stannar de första åren för att sedan 

söka sig till havet där den har sin huvudsakliga till

växtperiod. Under ett senare skede återvänder fisken 
till sötvatten för att leka. Lax och havsöring leker i 

älvar och åar under sommarhalvåret respektive hösten 

(Pethon & Svedberg 1995, s. 69f). Troligen har laxfis
ken i Tågerup fångats vid Saxåns och Braåns utlopp 

då laxar/öringar har sökt sig till eller från havet i sam

band med vandringar eller lek. Laxfisk är relativt då

ligt representerad på mesolitiska kustboplatser. Visser
ligen förekommer ben från lax/öring på nio lokaler, 

men endast med ett fåtal fragment (tab. 9). De 42 fyn

den från fas I i Tågerup är den största andelen ben 
från laxfisk på en enskild mesolitisk lokal. I Öresund 

finns idag inget utbrett fiske av lax och den lilla 

mängd som tas upp, fångas oftast i samband med fiske 

efter andra arter (Andersson 1964, s. 299f). Det finns 

ingen anledning att anta att laxfisket var vanligare 

under mesolitikum.

Gädda (Esox lucius) Fas III: 13 fragment 

Gädda är en rovfisk som förekommer i söt- och bräck

vatten. På Tågerup, i likhet med andra mesolitiska 

kustboplatser, är ben från gädda liksom från andra
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söt-/bräckvattensarter dåligt representerade (Bødker 

Enghoff 1994, s. 71). Undantagen är Skateholmsbo- 

platserna och Segebro (Lepiksaar 1982, s. 127; Jons
son 1988, s. 74). Gädda är den vanligaste arten i fisk- 

bensmaterialen från Skateholm I och II vilket beror på 
att fisket antagligen skett i bräckvattenslagunen vid 

boplatserna (Jonsson 1988, s. 81). Troligen är de få 

benen från gädda och de andra söt-Zbräckvattens ar

terna från fas III resultatet av sekundär fångst i fasta 

fiskeredskap avsedda för t.ex. ålfiske.

Ål (Anguilla anguilla)

Fas I: 62 fragment 

Fas II: 3 fragment 
Fas III: 108 fragment
Ålfiskets relativa betydelse på Tågerup återspeglas i 

fiskbensmaterialen från fas I och III där arten är rela

tivt väl representerad. Fiskbensmaterialen från boplat
serna Ertebølle, Bjørnsholm och Nederst på Jylland 

visar på artens betydelse under senmesolitikum (Bød

ker Enghoff 1987, s. 74, 1993, s. 116, 1994, s. 82). 
Beräkningar av totallängden för ål från dessa 

boplatser visar ett brett storleksspektrum med indivi

der från 17 till 118 cm där de flesta ligger inom inter
vallet 35-60 cm (Bødker Enghoff 1994, s. 77). Det har 
inte varit möjligt att beräkna totallängden av ål från 

Tågerup. Jämförelser av längden på kotor från ål med 

komparativt material visar att både små och stora in

divider finns representerade, där de flesta kotorna 

motsvarar individer med en längd kring 50 cm.
Ålens ägg läggs och kläcks i Sargassohavet varefter 

ynglen, glasålen, följer med havsströmmar mot Nord

europa där de vandrar upp i bäckar och åar. I söt
vatten har ålen sin tillväxtperiod och kallas då gulål. 

Efter 9 till 25 år byter ålen dräkt till blankål och vand

rar då ut i havet för att ta sig till Sargassohavet för 

leken (Pethon & Svedberg 1995, s. 65f). Det är under 

sensommaren och hösten som ålen inleder sin vand

ring mot havet och detta beteende har i historisk tid i 

Öresund utnyttjas för fiske av ål med ”ålhommor”. 
En homma är en avlång nätsäck som sätts ut vinkel

rätt mot stranden med en ”landarm” som går från 

homman in till stranden och en annan arm, ”genar
men”, går vinkelrätt ut och tvingar den vandrande 

blankålen in i homman. För fiske av gulål används i 

Skåne åltinnor som är avlånga mjärdar som agnas 
med fisk (Andersson 1964, s. 342ff). Ålfisket vid bo

platserna Ertebølle och Bjørnsholm har tolkats som 
fångst av ål i mynningen av sötvattensdrag då blankål 

har sökt sig till havet. Något som stödjer denna teori 

är att ett stort antal av de fångade individerna är stör

re än 50 cm och det är bara honor som blir större än 

en halv meter. Detta innebär att det en stor del av den 

fångade ålen kommer från honor. I sötvatten utgör 
honorna normalt 80-95% av populationen (Bødker 

Enghoff, 1993, s. 114ff). Mycket pekar på att man åt
minstone under fas II och III har fiskat ål med statio

nära fiskeredskap som kan liknas vid ålhommor. 

Längst ut på Tågerupsnäset hittades resterna efter en 

fragmenterad, 15 meter lång konstruktion av käppar 
och pinnar som har tolkats representera en ”land

arm”. I anslutning till konstruktionen framkom också 

fragment efter tre mjärdar, vilka troligen har fungerat 

som hommor där fisken fångades (Mårtensson, denna 
volym). Ål som via Braåns och Saxåns vatten har sökt 

sig till Öresund har, då de följt stranden vid näset fål

lats in i mjärdar med hjälp av fiskestationen. Läm
ningar efter liknande fiskestationer daterade till 

erteböllekultur förekommer i Halsskov, Tybrind Vig 

och Nekselø på Själland (Pedersen 1993, s. 80ff). Vid 
fiske av gulål användes på Västkusten och i Danmark 

ofta ålryssjor eller åltinnor som de även kallas, vilka 

vanligen sätts ut i rader på grunt vatten (Andersson 

1964, s. 305). I detta sammanhang kan det nämnas att 
de 13 mjärdarna från Tågerup förekommer i tre olika 

grupper (Mårtensson, denna volym).

Sill (Clupea harengus)

Fas I: 1269 fragment 

Fas III: 103 fragment
Den stora mängden av fiskben från sill i fas I är unik 

för mesolitiska kustboplatser i Sydskandinavien. Trots 
att förekomsten av sill i fas III är betydligt lägre än i 

fas I är den fortfarande förhållandevis hög i jämförelse 

med andra boplatser. De lokaler där arten är som mest 

representerad, bortsett från Tågerup, är erteböllebo- 

platserna Löddesborg i västra Skåne, Nederst på östra 

Jylland och Skateholm I på Skånes sydkust (tab. 8). 
Dock har inte sillfisket varit lika specialiserat på dessa 

boplatser som under fas I på Tågerup. Av de tre loka

lerna är det på Löddesborgsboplatsen som sill är mest 

frekvent förekommande med 19% (Hallström 1984, 
s. 194). Att sillfisket har varit viktigt vid Skånes Öre-
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sundskust under atlantikum visar materialet från Tå- 

gerup och från den närliggande Löddesborgsboplat- 

sen. 1 detta sammanhang kan det nämnas att sillfisket 

tycks ha varit mindre betydelsefullt i Vedbækområdet 
på andra sidan Öresund under sen kongemose- och 

erteböllekultur (Bødker Enghoff 1994, s. 70). Varia
tionerna av frekvensen i sillben i de olika faserna på 

Tågerup och mellan olika boplatser i området kan 
tänkas reflektera förekomsten av sill i Öresund under 

atlantikum. Sillens periodvisa massförekomst i Öre

sund under vissa perioder och närmaste totala frånva

ro under andra, är väl dokumenterat i historisk så väl 
som i modern tid. 1 Öresund förekommer i stort sett 

bara sillen i samband med höstleken som sker i sep
tember och oktober, varefter den söker sig till Katte
gatt eller Östersjön (Andersson 1964, s. 177ff).

Mätningar av l:a kotan från 13 individer från fas I 

visar att den fångade sillen var mellan 27 och 34 cm 

med ett medelvärde på 29 cm. Undersökningen visar 
att sillen i Öresund under atlantikum var relativt stor. 
Treårig höstlekande sill från Öresund är idag omkring 

22 cm medan den i Skagerack är 26 cm vid samma 

ålder. Visserligen varierar totallängden hos sill något 

från år till år, men endast med ett par centimeter. I 

sammanhanget kan det nämnas att det i svenska vat

ten sällan fångas sill som är större än 31 cm (Anders

son 1964, s. 180). En förklaring till de stora sillarna 
från Tågerup skulle kunna vara utgrävningsteknisk, 

men så verkar inte vara fallet. De minsta av de mätta 

kotorna är 3,7 mm, vilket betyder att eventuella min

dre kotor skulle ha passerat nätet i sälien. För att un
dersöka om så kunde vara fallet, mättes längden på de 

caudala kotorna för att beräkna totallängden (jfr 

Jonsson 1988, s. 75). Beräkningarna på dessa kotor 
ger delvis ett mera osäkert värde då flera kotor kan 

komma från en och samma individ. Dessutom finns en 

viss storleksskillnad på kotorna mellan de som sitter i 
mitten av ryggraden och de mest caudala. Längdbe

räkningen med hjälp av caudalkotan ger också en viss 
överskattning av totallängden. Fördelen med denna 

metod är att ett större antal kotor kan mätas samt att 
det går att undersöka om l:a kotan från små individer 

har blivit underrepresenterade i sållen. Det större an
talet mätta kotor möjliggör även jämförelser av total

längden hos sill från både fas I och III (fig. 15). Mät

ningarna av 178 caudala kotor från fas I ger samma 
medelvärde som för storleksberäkningarna baserade 

på l:a kotan, dvs. 29 cm. Dock får vi en större sprid

ning av storleken på individerna från 16 till 36 cm. 
Även om mätningarna av de caudala kotorna ger en 

viss överskattning av längden med ett par centimeter, 
så visar undersökningen att sillen som fångades under

Antal

■ Fas I

□ Fas III

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Totallängd (cm)

Figur 13. Totallängd för spätta (Pleuronectidae) från Tågerup. Baserat 
på mått från första kotan samt os anale, enligt Bødker-Enghoff 
(1994).
Total length of plaice (Pleuronectidae) from Tågerup, based on 
measurements from the first vertebra and from os anale, according 
to Bødker Enghoff (1994).

Antal

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Totallängd (cm)

Figur 14. Totallängd för torskfisk från Tågerup, fas III. Baserat på mått 
från första och andra kotan, enligt Bødker-Enghoff (1994).
Total length of cod from Tågerup, phase III, based on measurements 
from the first and second vertebrae.

Antal

■ Fas I

a Fas III

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Totallängd (cm)

Figur 15. Totallängd för sill från Tågerup, fas I och 111. Baserat på 
längdmått från caudala kotor.
Total length of herring from Tågerup, phases I and III, based on 
measurements from caudal vertebrae.
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□ et djuriska Tågerup

fas I i Tågerup var relativt stor. Längden på silien i fas 

III baserad på 29 caudala kotor, har ett medelvärde på 
27 cm. Ett t-test av totallängden av sill mellan fas I och 

III visar att det finns en signifikant skillnad mellan de 
båda populationerna (appendix V).

Pigghaj (Scualus acanthias) Fas III: 9 fragment 

Förekomsten av kotkroppar och fentaggar från pigg

haj från fas III och avsaknaden av arten från fas I av
speglar troligen förhållandena i Öresund under atlan- 

tikum. Pigghaj återfinns visserligen idag i Öresunds 

vatten under sommaren, men arten är främst knuten 

till Kattegatt och Skagerack som håller en högre salt- 

halt (Nilsson 1991). Den ökade inströmningen av salt
vatten i Öresund i samband med littorinatransgressio- 

nen har sannolikt medfört en ökad förekomst av pigg

haj i området. Detta visas i fiskbensmaterialen från fas 

III och Vedbækboplatserna, vilka är mer eller mindre 
samtida med transgressionsmaximum, där pigghaj är 

relativt väl representerad (Bødker Enghoff 1994, s. 
70). Pigghaj återfinns också på Segebroboplatsen som 

är något yngre än fas I på Tågerup (Lepiksaar 1982, s. 

128).
Sex av fragmenten från pigghaj i fas III utgörs av 

fentaggar. Dessa 5-6 cm långa emaljtäckta ”taggar” 

som sitter vid pigghajens ryggfenor har under mesoli- 

tikum används som sylar/nålar. Bearbetade fentaggar 

från pigghaj förekommer på den själländska inlands- 

boplatsen Præstelyng (Møhi 1970b, s. 70f; Noe-Ny- 

gaard 1995, s. 242). Fentaggarna från fas III uppvisar 

inga spår efter bearbetning, men kan trots det mycket 

väl ha använts som redskap.

Jakt, slakt och tillvaratagande
Vad gäller artrikedom och val av bytesdjur sammanfal

ler Tågerupsboplatsen väl med andra atlantiska 
boplatser från Sydskandinavien. Analysen ger en bild 

av en näring där den animaliska delen av dieten kom
mit såväl från däggdjur som från fågel och fisk. I samt

liga faser har dock kronhjort, rådjur och vildsvin ut

gjort de vanligaste jaktbytena. I fas I utgör dessa tre

arter 86% av samtliga identifierade däggdjursfrag

ment. Motsvarande siffra i fas III är 68%. Fördelningen 

för arterna sinsemellan är relativt jämn i samtliga faser 

med ett litet undantag för vildsvinet. Andelen identifie

rade ben från vildsvin sjunker från fas I där arten ut

gjorde 30% av alla däggdj ursben, till 17% i fas III - en 

minskning med 13 procentenheter eller 44%. I fas III 

kommer en större andel av däggdj ursbenen från djur 

som brukar betraktas som pälsdjur snarare än matdjur. 

Antalet identifierade däggdj ursarter i fas I är 23 stycken 

medan motsvarande siffra för fas III är 20.

I fas I finns ben från uroxe och älg vilket helt sak

nas i de senare faserna. En genomgång av några atlan

tiska boplatsmaterial från Sydskandinavien visar att 

det verkar finnas ett mönster och en tendens i före

komsten av älg och uroxe relaterat till boplatsens läge 

och datering. På inlandsboplatsen Ringsjöholm, som 

är samtida med fas I på Tågerup, är inslaget av både 

älg och uroxe betydligt större än i Tågerup (Jansson 
m.fl. 1998). Inlandsboplatser som t.ex. Ageröd V och 

Bökeberg III, vilka är samtida med fas II/III på Tå

gerup uppvisar en relativt stor mängd ben och horn 

från älg (Lepiksaar 1983; Cegiełka m.fl. 1995). På 

Bökeberg III är antalet identifierade ben från älg, 117 
fragment, i det närmaste i paritet med ben från rådjur 

och vildsvin. Från kustboplatsen Skateholm, som är 

samtida med Bökeberg III, identifierades endast sju 

fragment av älg (Jonsson 1988). Den låga fyndfrek

vensen av älg- och uroxeben på de kustnära boplatser
na kan ha två förklaringar. Den ena är att man på 

kustboplatserna valt att inte jaga älg och uroxe i nå
gon större utsträckning och att frånvaron av ben speg

lar jägarnas medvetna val. Både uroxe och älg var/är 
dock stora djur som representerade ett stort utbyte 

kött och råmaterial per individ och var rimligen efter

traktat storvilt som dödades när tillfälle gavs. Den an

dra, mera troliga förklaringen, är att förekomsten av 

älg och uroxe var koncentrerad till inlandet och att de 

endast uppträdde sporadiskt i närheten av kusten vil

ket skulle förklara låga fyndfrekvenser av dessa arter.

Jaktmetoder Det finns främst två aspekter som bör 
belysas i detta sammanhang. Den första gäller jaktme

toden och vilka typer av vapen och fällor man använ

de sig av vid olika typer av jakt. Den andra avser om 
jakten var selektiv avseende kön och ålder hos bytes

djuren eller om uttaget skedde slumpartat.
Jaktmetoderna kan delas in i två huvudgrupper; 

aktiva och passiva. I de passiva jaktmetoderna ingår 
olika typer av fällor och fångstgropar. I de aktiva finns 

således, som namnet antyder, de typer av jakt som krä

ver ett aktivt deltagande och där ingår drevjakt, smyg-
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jakt (pyrschjakt), vaktjakt - med eller utan åtel, samt 

lock- och spårningsjakt.

Vad gäller den landlevande däggdjursfaunan kan 
även den, i detta sammanhang, delas in i två huvud

grupper; pälsdjur och vilt. Gränsen däremellan är fly

tande men i detta sammanhang har vi valt att betrakta 

uroxe, älg, kronhjort, rådjur och vildsvin som vilt. 

Arter som t ex björn, utter och grävling har ätits men 

deras primära funktion för människan har kanske va

rit som pälsdjur. Vildkatt, räv, ekorre och mård är ar

ter som kan karaktäriseras som rena pälsdjur. I nedan

stående diskussion har vi valt att främst fokusera på 

jakten av vilt.
För att kunna avgöra om jakten varit selektiv i nå

got avseende krävs att man har ett tillräckligt stort 
osteologiskt underlagsmaterial till sitt förfogande. De 

arter på Tågerup som är aktuella för en sådan analys 

är rådjur, kronhjort och vildsvin. Resultaten kan ge 

indirekta indikationer på vilken typ av jakt som varit 

den vanligaste. Om det finns tydliga tendenser som 

pekar på att man undvikit att döda djur i en viss ål
dersklass betyder detta att den mest förekommande 

typen av jakt har varit den aktiva. Om fördelningen i 

åldrarna hos en art motsvarar den som råder i en le

vande population kan jakten ha skett både med aktiva 

och passiva jaktmetoder, då fällor är icke köns- och 

åldersselektiva i sin funktion.

Alderskurvorna Till grund för fig. 16-18 är samtli

ga åldersbedömda tänder från respektive art. Varje 

stapel motsvarar en tand och inte en individ. Antalet 
staplar överstiger också i de flesta fall minsta antalet 

individer för respektive art och fas. I figurerna kan 

alltså finnas flera tänder från samma individ. Vi är 

medvetna om att figurerna inte ger en helt korrekt bild 

av åldersfördelningen i materialet men det viktiga att 

ta fasta på i sammanhanget är den övergripande ten

densen och de åldersintervall där det inte finns några 

individer.

Rådjur På Tågerup tillvaratogs resterna efter minst 

21 rådjursindivider. Av dessa har endast 5 stycken kun

nat könsbestämmas och fördelningen mellan hanar och 
honor i fas I är 1:2. Motsvarande siffra för fas II är 1:1. 

Från fas III hittades inga fragment som gick att härleda 

till endera könet. Materialet tillåter således inte att någ

ra slutsatser kan dras vad gäller om jakten varit könsse- 

lektiv eller inte. Av de fåtal individer som gått att köns- 

bestämma finns både bockar och getter och fördelning

en är, i detta knapphändiga material, jämn.

Det sammanlagda antalet åldersbestämda tänder 
som ingår i analysen uppgår till 53 stycken. Åldersför

delningen i de olika faserna är likartad och uppvisar 
inga anomalier. De allra flesta tänderna kommer från 

individer som blev 1-5 år gamla. Enstaka individer 

nådde aldrig ett års ålder men inga riktigt unga djur 

finns i materialet. Samtliga rådjur blev äldre än tre 

månader innan de dödades.
I moderna populationer är maxåldern för rådjur 

10-12 år, även om det finns uppgifter om enstaka in

divider som blivit 16 år gamla (Cederlund & Liberg 

1995, s. 142). I Tågerupsmaterialet finns två individer 
som blivit minst sju år gamla. De allra flesta tycks 

dock ha dödats innan de hunnit bli sex år. På några 
danska boplatser, bl.a. Kongemose, Præstelyng och 

Agernæs finns ben från rådjur i intervallet 0-3 måna

der (Noe-Nygaard 1995, 122; muntligen Noe-Ny- 

gaard & Richter). Agernæs har tolkats som en lokal 

där man vistats främst för pälsdjursjakt. Anledningen 

till att man dödat så unga rådjur har sannolikt varit 

att man velat åt deras mjuka och vitprickiga skinn. 

Rådjursgetterna föder sina ungar i maj/juni och de in
divider som framkommit på Tågerup och inte uppnått 

ett års ålder (jfr ovan), har alltså inte dödats under 

sommaren.
Den naturliga följdfrågan att besvara är om jakten 

varit jämnt fördelad över året eller om rådjuren jagats 

hårdare under vissa säsonger. Om man ser till rådju

rets beteende över året så är höst och vinter den bästa 

säsongen för rådjursjakt. Djuren samlas då i större 

grupper vilket man tror är en anpassning till ett hårda
re tryck från rovdjur. Behovet av god uppsikt ökar 

också genom att lövtäcket är borta och markvegeta

tionen nedvissnad (Cederlund & Liberg 1995, s. 
162f). Den tidpunkt på året då rådjuret är minst säll

skapligt och i större utsträckning vistas solitärt, är 

under sommaren. Den bästa tidpunkten att jaga en art 

är givetvis under den tidpunkt på året då den uppträ

der i större grupper.

Det finns inget i materialet som antyder att jakten 
har varit inriktad på speciella åldersgrupper. Antalet 

individer som är äldre än sex år är visserligen litet 

men det finns trots allt några få. Orsaken till detta
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kan vara helt naturligt då rådjuren börjar försvagas 

fysiskt vid denna ålder och lättare faller offer för rov

djur. Vid denna ålder är bockarna i regel dessutom 

alltför svaga för att kunna hävda sina revir och blir 

socialt utstötta (a.a.). De vistas oftast ensamma, vil

ket i sin tur innebär att chanserna att stöta på dem 

vid jakt är mindre.

Kronhjort På Tågerup tillvaratogs ben och horn 
från minst 21 kronhjortar. Tyvärr har endast två köns

bestämningar kunnat göras vilket innebär att en dis

kussion kring en eventuell könsselektiv jakt inte kan 

föras med utgångspunkt i materialet. Båda könsbe- 

stämda fragmenten återfanns i kongemoselagret och 

kommer från en hona och en hane. Då detta avsnitt 

behandlar jakt kan det vara på sin plats att använda 

den korrekta terminologin för arten som är kronvilt. 

Hanarna kallas för hjortar och honorna för hindar vil
ket vi i följande avsnitt också kommer att göra.

Från fas I och fas III har det gått att åldersbestäm- 

ma 21 tänder varav sexton kommer från fas I (fig. 17). 

I fas I är åldersfördelningen mycket intressant och den 

antyder att ett medvetet urval har skett vid jakten av 

kronvilt. Med undantag för en individ som är yngre 

än två år, finns två avgränsade åldersintervall inom 

vilka samtliga åldersbestämda tänder faller. Det första 

intervallet spänner över åldrarna 2-5 år och nästa på

börjas vid tio års ålder. Av samtliga åldersbestämda 

kronviltsfragment från fas I på Tågerup finns ingen 

individ i åldern 5-10 år.

En förklaring till varför åldersfördelningen ser ut 

som den gör i Tågerup under bosättningens kongemo- 
sefas, kan vara att man valt att utöva en slags viltvård 

i samband med jakten av kronvilt. För det första är 
fertiliteten hos kronvilt lägre än vad den är för både 

rådjur och vildsvin (Briedermann 1990, s. 373). Detta 

innebär att om man vill ha en livskraftig population i 

boplatsens närområde och fortfarande kunna ha ett 
relativt stort uttag, måste jakten ske selektivt. Den 

undre åldersgränsen som finns i materialet kan förkla

ras på två sätt. Kronviltet blir könsmoget, och därmed

reproduktivt, vid två års ålder. Det är inte heller för

rän vid denna ålder djuren uppnår sin vuxenvikt och 

hjortarna får sin första hornuppsättning (Sinding-Lar- 

sen 1979). Dessa faktorer gör det rimligt att man und

vikit att döda djur yngre än två år.

Kronviltet, som i vissa fall kan nå en ålder av när

mare 20 år, är som mest reproduktivt i åldern 4-12 år 
(Mitchell m.fl. 1977, s. 42). För hjorten, som under 

varje levnadsår fått en kraftigare och större hornupp

sättning, börjar hornutvecklingen vid tio års ålder is

tället gå bakåt. Hjortarna kallas nu returhjortar och 
de efterföljande hornuppsättningarna blir mindre och 

mindre. Hjortarna börjar dessutom få svårare att häv

da sina revir och yngre och starkare hjortar tar över. 

De äldre hjortarna börjar med andra ord förlora sin 

roll i reproduktionen vilket gör att man kan börja 
skjuta av dem.

”... Grundprinciperna för beskattning kan då sam

manfattas i följande punkter:

1. Av vuxna djur - skjut lika många handjur som 

hondjur.
2. Av handjur - skjut genom hela åldersskalan, men 

skona så långt möjligt bra spetsar och gafflar, sex

or och åttor med starka och symmetriska stänger, 

tior och större med lovande kronbildning. Men 

skörda också gamla hjortar med sämre horn och 

verkligt kapitala, när de är fullmogna.

3. Av hondjur - skjut både smaldjur och hindar, 

men försök att skona verkligt starka hindar och 

skjut aldrig hinden från kalven.

4. Av kalvar - om stammen skall hållas på konstant 
nivå, låt kalvarna utgöra ungefär 30 procent av 

avskjutningen ...” (Dahl 1989)

Ovanstående utdrag är hämtat ur en publikation som 
beskriver hur modern jakt bör bedrivas för att försäk

ra sig om en livskraftig kronviltspopulation med hjor

tar som bär högkvalitativa horn. Det som framför allt 

skiljer mellan nutid och förhistoria vad gäller kronvil- 

tets naturliga fiender, är frånvaron av större rovdjur.
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Figur 16. Åldersbedömning av rådjur i fas I, II och III, baserat på tandslitage och tandbildning. 
Estimates of the age of roe deer in phases I, II, and III, based on tooth wear and tooth formation.

Vildsvin

Fas II

Figur 17. Åldersbedömning av kronvilt i 
fas I och III, baserat på tandslitage och 
tandbildning. Estimates of the age of 
red deer in phases I and III, based on 
tooth wear and tooth formation.
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Figur 18. Åldersbedömning av vildsvin i fas I, II och III, baserat på tandslitage och tandbildning. 
Estimates of the age of wild boar in phases I, II, and III, based on tooth wear and tooth formation.
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Under mesolitikum konkurrerade jägarna i Sydskan- 

dinavien med bl.a. varg och björn. Rovdjur har en ten
dens att slå ungdjur och sjuka individer vilket innebar 

att jägarna på Tågerup kanske undvek att skjuta de 

ungdjur som trots allt klarade sig undan rovdjuren. 

Bortsett från kalvavskjutningen kan citatet ses som en 

beskrivning av hur jakten på Tågerup under fas I kan 

ha bedrivits. Jakten har med andra ord varit sofistike

rad och jägarna har varit mycket medvetna om hur 

den skulle bedrivas.

Vi har i litteraturen inte kunnat hitta något mot

svarande exempel på selektiv jakt av vilt under meso

litikum i Sydskandinavien och tolkningen av kron- 

viltsjakten under fas I på Tågerup, måste därför be

traktas som unik i sammanhanget. Liknande 

undersökningar av mesolitiskt boplatsmaterial har 

visat att jakten snarare har varit icke selektiv och ål

dersfördelningen i materialen liknar den som finns i 

en levande population. Analysen av åldersfördel

ningen av kronvilt på inlandsboplatsen Bökeberg III 

visade att de flesta individer som jagats var två till 

nio år gamla och tolkningen blev att jakten skett 

slumpvis avseende ålder (Cegiełka m.fl. 1995). De ål

dersgrupper som är väl representerade på Tågerup, 
saknas nästan helt på Bökeberg III och vice versa. Ål

derssammansättningen för kronviltet på Bökeberg III 

är alltså ”omvänd” i jämförelse med den på Tågerup 

under fas I.

Endast två tänder från fas II har kunnat åldersbe- 

stämmas. Den ena tanden kommer från en individ 

som blev 26—40 månader gammal och den andra från 
en individ som blev äldre än fyra år. Underlagsmateri

alet är med andra ord alltför litet för att medge en dis

kussion om åldersfördelningen.

Från fas III har fem tänder kunnat åldersbestäm- 

mas vilket gör att även detta material är i minsta laget 

för att diskutera jaktstrategier. Vad som kan konstate

ras är att inga djur över tio år finns representerade. 

Inte heller finns djur i åldern fem till sju år. Det knap

pa material som trots allt finns, indikerar snarare ett 
slumpmässigt uttag av kronvilt i denna fas.

Selektiv eller icke-selektiv jakt Några kanske kan 
ha invändningar mot den tolkning som gjorts av ål

dersfördelningen av kronvilt i fas I. Kritik kan riktas 
mot att man drar slutsatser om en art utifrån 16 ål- 

dersbedömda tänder för att beskriva hur jakten har 
gått till under en period som spänner över 500 år. Fak

tum kvarstår dock; det finns ingen indikation på att vi 
har några djur i åldern 5-10 år och endast en tand 

kommer från en individ yngre än två år. Ett sätt att 
tolka materialet vore att utgå från att all jakt skedde 

icke-selektivt och att en åldersfördelning som pekar på 

motsatsen endast är ett utslag av tafonomiska proces

ser. En sådan slutsats implicerar indirekt att man anser 
att de förhistoriska jägarna varken hade kunskap eller 

orsak till att bedriva en selektiv jakt.
Vi anser dock att båda förutsättningarna för selek

tiv jakt fanns och att en sådan jakt också bedrevs. An
ledningen till att bedriva sådan jakt har delvis beskri

vits ovan. Det är det enda sättet att kombinera ett högt 

uttag med en bibehållen livskraftig population. Att 
man har haft den biologiska och tekniska kunskapen 

för att göra detta finns ingen anledning att betvivla. 

Selektiv jakt bedrivs idag och det som främst skiljer 

den moderna jakten från den förhistoriska, är typen 
av vapen. De vapen man har haft till förfogande under 

förhistorien har inte på något sätt omöjliggjort en se

lektiv jakt.
Huruvida jakten varit selektiv även under fas II 

och III är svårare att avgöra. Det lilla material som 

finns till förfogande indikerar snarare att den inte 

varit selektiv i samma utsträckning som den varit i 

fas I.

Vildsvin Från fas I finns tänder från minst tre kut

tingar, två fjolåringar, ett ungsvin (1-3 år) och en full

vuxen individ på 3-5 år. Fördelningen av de åldersbe- 

dömda tänderna från vildsvin visar också att det 
främst är ungdjur som har jagats. Även i de andra fa

serna finns en klar övervikt på individer under tre år 
(fig. 18). Åldersfördelningen hos arten i Tågerup speg

lar relativt väl den som kan förväntas vid vildsvins- 

jakt. På grund av artens höga reproduktivitet har vild

svinspopulationer en ålderssammansättning där hu

vuddelen utgörs av ungdjur. Studier från före detta 
Östtyskland visar att under våren då suggorna har gri- 

sat består populationen av 52-63% kultingar och 16- 

27% fjolårsgrisar. Variationerna beror på olika till

växt och dödlighet i populationerna. Den höga 

dödligheten hos kultingarna medför att ålderssam

mansättningen är dynamisk hos vildsvinet och när ett 

år har gått återstår endast 25-52% av de individer 

som föddes förra våren (Briedermann 1990, s. 328ff).
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Förhållandena för en nutida vildsvinspopulation från 

Tyskland kan inte direkt appliceras på atlantikum i 
Skåne, men det generella mönstret kan anses gälla.

Den avskjutningsplan som idag praktiseras för 

vildsvin syftar till att skjuta bort ungefär 75% kulting- 

ar, 15% fjolåringar och 10% från de äldre åldersgrup

perna med en jämn könsfördelning (Briedermann 
1990, s. 407). Denna jakt har för avsikt att ge en god 

avkastning samtidigt som beståndsstorleken hålls 

konstant och att äldre djur sparas för att de skall hin

na utveckla stora troféer (Göransson 1987, s. 36). 
Trots att åldersfördelningen hos vildsvin i Tågerup till 

stora delar liknar en modern avskjutning kan det ifrå

gasättas i vilken utsträckning den var planerad. Att 

andelen kultingar är något mindre än den vi finner i en 

modern population kan förklaras med flera faktorer. 

Dels finns det troligen en viss underrepresentation på 
grund av tafonomiska faktorer, dels är även dödlighe
ten hos kultingarna till och med något högre i en fau

na med predatorer som varg och björn. En undersök

ning från ett område i Priamur, Ryssland visar att pre- 
dationen från rovdjur står för 36% av alla dödsfall. 

Över 50% av de individer som rovdjuren dödar ut

görs av kultingar (Briedermann 1990, s. 285). Den 

nutida avskjutningsplanen avser till viss del att funge

ra selektivt där de svaga skjuts bort och de starka spa

ras för att föra sina anlag vidare. I ett ekosystem med 

en naturlig stam av rovdjur sköter dessa selektionen. 

En säsongsbetonad jakt som i huvudsak bedrivs under 
höst och vinter skulle på grund av förändringen av ål

dersstrukturen under året, ge förhållandevis mindre 

andel kultingar än en jakt som var jämnt spridd över 

året.

Vildsvinet är ett socialt djur som under stora delar 
av året bildar grupper bestående av en sugga med kul

tingar och fjolåringar. Ibland samlas djuren i större 
flockar med ett tjugotal djur. Vid två års ålder lämnar 

galtarna flocken och blir mer eller mindre enstöringar 

som endast under brunsten, som vanligen sker i no

vember till januari, sluter sig samman med vildsvins- 

flockarna (Göransson 1987, s. 9ff; Briedermann

1990, s. 249). Vildsvinets beteende att samlas i grup

per kan ha utnyttjats vid jakten i Tågerup och efter

som gruppen till stor del består av ungdjur är det na

turligt att denna åldersgrupp blir väl representerad i 

det osteologiska materialet. Den typ av jakt som idag 
och i historisk tid vanligen praktiseras vid jakt av vild

svin i skogar med tät vegetation, är drevjakt med 

hund. Detta är en jaktmetod som inte ger ett selektivt 

urval och inriktas främst på vildsvinsflockar och inte 

enskilda individer.

Betar från minst fyra suggor respektive tre galtar 

tillsammans med de normalfördelade längdmåtten 

på språngbenet (fig. 10) indikerar att könsfördel

ningen av vildsvin från fas I är relativt jämn. Huruvi
da brunsten har utnyttjats för jakt av de annars en
samlevande och svåråtkomliga galtarna är omdisku

terat då deras kött anses vara mindre välsmakande 

under denna period. Erfarna äldre galtar betraktas 

som ett svårt byte, vilket skulle kunna förklara var
för vi har få individer över tre år. När galtarna blir 

gamla och inte längre klarar konkurrensen från yng

re utmanare tappar de ”livsgnistan” och blir slöa. De 

allra äldsta individerna borde därför ha varit ett lätt 

byte, men de saknas i materialet från Tågerup. Av de 

åldersbedömda tänderna från fas 1 finns det endast 

två tänder från minst en individ som är äldre än tre 

år. I det osteologiska materialet finns dock fragment 

av stora betar som kommer från galtar äldre än tre 

år, samt halben med fastvuxna epifyser från sex indi

vider som är äldre än 30 månader. Hörntänderna till

samman med epifyssammanväxningen i det postkra- 

niala skelettet vittnar om att man i större utsträck

ning än åldersbedömningen av tänderna indikerar, 

har jagat fullvuxna individer. Var är då kindtänderna 

från individer äldre än tre år? Avsaknaden kan inte 

förklaras med bevaringsförhållanden, eftersom det 
är kindtänderna som är det mest motståndskraftiga i 

hela vildsvinsskelettet. Kan det vara en schlepp-ef- 

fekt av kranierna som är förhållandevis mycket stör

re hos äldre vildsvin än yngre? Det som talar emot 
detta är att det finns inget annat i det osteologiska 

materialet som tyder på att vissa anatomiska regio

ner konsekvent har lämnats kvar där djuren döda

des. Likaså borde kraniet med tungan, den omfattan

de käkmuskulaturen, märghålan i underkäken, hjär

nan och tänderna utgöra ett viktigt utbyte vid jakten 

av vildsvin. Kanske har de stora kranierna från de 

äldre individerna deponerats åtskiljt från det övriga 

skelettmaterialet? Från Sludegårds Sømose på Fyn i 

Danmark finns ett depåfynd av sjutton vildsvinsun- 

derkäkar daterade till senmesolitikum (Noe-Ny- 

gaard & Richter 1990, s. 175ff).
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Jakt under mesolitikum Vad analysen av åldersför
delningen hos kronvilt visar, är att jakten under fas I 

antagligen varit av övervägande aktiv karaktär. En se

lektiv jakt kan inte bedrivas med fällor av olika slag. 

Vad gäller rådjur och vildsvin där jakten tycks ha varit 
icke-selektiv skulle man kunna tänka sig att jakten till 

viss del bedrivits med fällor. Att finna belägg för fällor 

i arkeologisk kontext är, med undantag för fångstgro

par, i det närmaste omöjligt. Fällor av olika slag är 
oftast konstruerade av organiska material och lokali

serade på avstånd från boplatserna vilket innebär att 

möjligheten att finna dem vid arkeologiska undersök

ningar är liten.

De typer av passiv jakt av storvilt som oftast be
skrivs i arkeologiska sammanhang är de omfattande 

system av fångstgropar som finns dokumenterade i 

norra Sverige. Landskapet som fångstgropsystemen är 
anlagda i är mycket annorlunda än det som finns i 

södra Skandinavien. Fångstgropssystemen i norr var 

mycket effektiva tack vare att älgarnas, och framför 
allt renarnas årliga vandringar, var geografiskt lätta 

att förutse. Andra typer av fällor som förekommit i 

historisk tid i Sverige är olika varianter av spjutfällor 

som gillrats för älg (Domarhed 1987, s. 15). Från 

Nordamerika finns också exempel på snarfällor för att 
fånga hjort (Spiess 1979). Denna typ av fällor för stor

vilt får trots allt ses som relativt ovanliga jaktmetoder.

Den vanligaste metoden under förhistorien, åt

minstone i Sydskandinavien, har troligen varit den 
aktiva och uppsökande jakten. Den stora mängden 

pilspetsar som återfinns på många mesolitiska 

boplatser, Tågerup inkluderat, talar för detta. Den se

lektiva jakten av kronvilt på Tågerup visar att man 

varit skickliga jägare och därmed knappast behövt 
förlita sig till fällor av olika slag vid jakt av storvilt.

De jaktmetoder som erbjuder de största möjlighe
terna till val av jaktbyte är smygjakt och passjakt. 

Båda typerna av jakt är mycket tålamodsprövande, 

men är samtidigt de enda metoder som ger jägarna 

möjlighet att välja ut lämpliga djur att döda. Den mo
derna smygjakten på kronvilt sker oftast i samband

med brunsten då djuren, och framför allt hjortarna, är 

mindre uppmärksamma.

Drevjakt och tryckjakt är två likartade jaktformer 
som är mycket effektiva men som däremot inte tillåter 

jägaren att själv välja ut specifika djur. Denna jakt har 
därför inte varit lämplig för jakt av kronviltet på Tå

gerup men har med fördel kunnat tillämpas på både 
rådjur och vildsvin.

Hundens roll i jakten Under mesolitikum har hun
den säkerligen fyllt flera viktiga funktioner. Förutom 

att fungera som vakthund vid bosättningarna har den 

säkerligen utnyttjats och varit oumbärlig vid jakt. Att 

hunden har haft hög status under denna period visar 

bl.a. den arkeologiska undersökningen av Skateholm. 

I flera av gravarna har människorna fått med sig hun

dar som gravgåvor. Det finns även exempel på rena 

hundbegravningar där hundarna uppenbarligen betytt 

så mycket att de förärats en egen gravplats bland män- 
niskogravarna. Inte mindre än elva gravar, anlagda 

endast för hundar, påträffades i Skateholm (Larsson 

1988, s.l47ff).

Vad jakten beträffar är det en nödvändighet med 

hundar för att kunna bedriva drevjakt. Drevjakt går i 

korthet till på följande sätt. När samtliga jägare place

rat ut sig på strategiska platser i det valda jaktområdet 
släpps hunden lös. Hunden spårar sedan upp viltet 
och skrämmer upp dem ur sina daglegor och driver 

sedan viltet framför sig och så småningom förhopp

ningsvis förbi någon av de väntande jägarna. Hun

dens skall ger hela tiden jägarna ledning om var och i 

vilken riktning drevet går. Om hunden driver viltet 

förbi kedjan av jägare, kallas den oftast tillbaka och 

ett nytt sök påbörjas i ett annat område. Denna typ av 

jakt gör att man kan täcka stora ytor under en dag och 

om det finns djur i området så är risken mycket liten 

att hunden missar dem. Då de flesta djur är inaktiva 

och ofta ligger gömda under dagtid kan det vara svårt 

att upptäcka dem. Drevjakt är därför i detta avseende 

en mycket mera effektiv jaktform än både smygjakt 
och passjakt. Den ställer dock högre krav på skjut

skickligheten hos jägaren då viltet ofta kommer rusan

de i hög hastighet.

Förutom att vara en oumbärlig jaktkamrat vid 
drevjakt har hunden antagligen fyllt flera viktiga 

funktioner under jakten. Trots att jägarna säkerligen 

var duktiga skyttar hände det att djur skadesköts. Ett 
otvetydigt belägg för detta är de läkta skelettskador 

hos beskjutna djur som finns belagda i bl.a. danska 

mesolitiska material (Noe-Nygaard 1974). Det finns 

exempel på både kronhjort och uroxe som överlevt 
skottskador i rygg- och bogtrakt. Ett skadeskjutet djur
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Figur 19. Slaktspår på ben av vildsvin från Tågerup, fas I. Pil markerar 
skärmärken, stjärna indikerar slagmarken (impact marks). Skelettbil
den hämtad ur Briedermann (1990).
Butchering marks on bones from wild boar, phase I. Arrows show cut 
marks, stars indicate impact marks. The picture of the skeleton is ta
ken from Briedermann (1990).

kan i sämsta fall fly i flera dygn innan blodförlust eller 

annat slutligen tvingar det på fall. I dessa situationer 
är hunden givetvis till stor hjälp vid eftersöket.

Slakt och tillvaratagande I detta avsnitt försöker vi 
beskriva hur styckning, transport och tillvaratagande 

av de större jaktbytena kan ha sett ut på Tågerup. Vi 

börjar med en kort repetition av begreppet schlepp- 
effekt och vad som går att utläsa från den anatomiska 

fördelningen av rådjur, kronvilt och vildsvin.
När jägarna väl dödat ett bytesdjur stod de inför 

uppgiften att frakta djuret, styckat eller helt, tillbaka 

till boplatsen för vidare bearbetning. Några författare 

har argumenterat för att det ibland kunde finnas till

fällen då man tvingades lämna delar av djuret kvar. 

Dessa situationer skulle kunna uppstå om bytesdjuret 

var stort och avståndet till boplatsen långt. Avsakna

den av ben från köttfattiga regioner hos vissa arter i 

ett osteologiskt benmaterial från en boplats skulle 

kunna förklaras på detta sätt. Detta kallas för 

schlepp-effekt och diskuterades i kapitlet om tafono- 

mi. För att kunna argumentera för att en schlepp-ef

fekt finns i materialet måste det således saknas ben 

från de köttfattiga regionerna på djuren. I kapitlet om 
tafonomi konstaterades att det inte finns någonting i 

sammansättningen av dj urbensmaterialet från Tå

gerup som pekar på någon schlepp-effekt. Allt tyder

på att samtliga arter, oavsett storlek, har tagits hela till 

boplatsen. Den anatomiska fördelningen i materialet 

förklaras av olika faktorer som inverkat när djuren 

väl kommit till boplatsen.

Att transportera en uroxe, älg eller ett kronvilt till
baka till boplatsen efter jakten behövde inte vara sam

manknippat med stora problem. Det fanns flera sätt 

att transportera stora köttmängder och ett sätt var att 
använda sig av de befintliga vattenvägarna. Tågerups 

läge på ett näs i en smal havsvik där dessutom två åar, 
Saxån och Braån, hade sitt sammanflöde gjorde att det 

fanns goda förutsättningar för vattentransport.
När djuret fraktats till boplatsen, i helt eller i grov- 

styckat skick, vidtog den vidare bearbetningen. Skär

märken på benen från Tågerup visar på olika typer av 

aktiviteter såsom avpälsning, styckning och filéing. 

Slaktspår återfinns på ben från olika typer av djur som 

fågel, pälsdjur, säl, hund och det partåiga viltet. En 

mer detaljerad studie har gjorts av benen från vildsvin. 

Denna visar att skärmärken förekommer på 14% av 

benen. Frekvensen är lägre än för slaktspår på ben av 

kronhjort från Bökeberg III och Amosenboplatserna 

där den är 36% respektive 55% (Magnell 1995, s. 9; 

Noe-Nygaard 1995, s. 24). På benen av vildsvin från 
de mesolitiska boplatserna i Åmosen är andelen slakt

spår lägre än för kronhjort, vilket har tolkats som att 

vildsvin har slaktats och tillagats på ett annat sätt än 

kronhjort. På vildsvinsbenen från eponymboplatsen 

Kongemose, förekommer det inga spår efter styckning 

(Noe-Nygaard 1995, s. 222). Detta skiljer sig helt från 
Tågerup där det frekvent återfinns skärmärken efter 

uppstyckning i flera leder från käkleden ned till tå

lederna.
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Genom analysen av slaktspår på benen från vildsvin 

kan vi följa tillvaratagandet från det att djuret nedlagts 

till dess tillagning (fig. 19). Skärmärken på undersidan 

av underkäken och på mellanfotsben har orsakats vid 
flåning av kraniet respektive klövarna. Uppstyckning 

mellan första halskotan (atlas) och kraniet har troligen 

liksom flåningen, ofta skett ute i skogen inför transpor

ten till boplatsen. På benen finns skärmärken efter 

styckning av underkäken från kraniet. Styckningsspår 
finns också i halsregionen, armbågsleden, hand- och 

fotroten samt på klövarna. Styckning av mellanhands-/ 

mellanfotsben och tåben har troligen skett inför 

märgspaltningen. Skärmärken visar att käkmuskulatu
ren skars bort från underkäken och vidare filéades även 

bogen, framläggen, skinkan och bakläggen. Ben som 
har blivit delvis eldpåverkade visar att kött rimligen har 

grillats. Den kraftiga fragmenteringen av kraniet, un

derkäken och extremitetsbenen tillsammans med före

komsten av slagmärken visar att märg och troligen ock

så hjärnan har tillvaratagits.

Ben- och hornbearbetning Både ben och horn är ut
märkta råämnen för tillverkning av olika typer av red

skap. Horn från hjortdjur är, liksom ben, uppbyggt av 
en organisk och en oorganisk fraktion av kollagen res

pektive kalciumapatit. Horn är alltså i grunden ben, 

men dess bildning, sammansättning och egenskaper 

skiljer sig i vissa avseenden. Ben kan liknas vid en typ 

av kompositmaterial som gör det lämpligt att använda 

för tillverkning av redskap där man söker en kombi

nation av hårdhet och elasticitet i ett och samma mate

rial. Det är dessa egenskaper som gjort att man under 
förhistorien har hittat många användningsområden 

för både ben och horn. Arkeologiska undersökningar 

från Sydskandinavien visar också på ett utbrett bruk 

av ben och horn för tillverkning av allt från jaktred

skap och sömnadsattiraljer till smycken.

Tågerup är inget undantag i detta avseende och det 
finns föremål tillverkade av ben och tänder från rå

djur, vildsvin, kronhjort, säl och älg. När ben omfor

mas till föremål av olika slag försvårar detta naturligt

vis artbestämningen av benen. Antagligen har ben 
från fler arter än de ovan uppräknade utnyttjats till 

föremålstillverkning, men det har inte med säkerhet 

gått att fastslå.

Av 36 identifierade kronhjortshorn som hittats 
finns spår efter bearbetning på 16 stycken. Den vanli

gaste formen av bearbetning är huggmärken som upp
kommit då man separerat horntaggarna från hornet. I 

materialet finns hornartefakter i form av punsar, 
tryckstockar och ett ornerat yxskaft. Från fas II tillva

ratogs dessutom en fragmenterad hornyxa.

Det har hävdats att fällhorn av hjortdjur äts upp 

nästan omedelbart av gnagare då de ligger exponerade 

i markerna. Horn från framför allt kronhjort skulle 

därmed ha representerat något ytterst dyrbart och ef

tertraktat. Säkerligen har hornen varit eftertraktade 

men vi anser att horn inte på något sätt varit en brist
vara. Olika gnagares förmåga att fullständigt tillintet

göra ett horn på endast några dagar är betydligt över

driven. Under de veckor på året som hjortarna fäller 

sina horn har man utan större ansträngning på några 

dagar kunnat samla ihop stora mängder horn. På flera 

mesolitiska boplatser har man hittat kompletta stora 

hornkronor från kronhjort där ibland endast ögontag- 
gen tillvaratagits vilket stödjer hypotesen att man haft 

god tillgång till horn (Møhi 1970b, s. 47ff). I utkast

lagret på Tågerup återfanns ett hornpar från en hjort 

som varit minst en tiotaggare då den dödades. Hornen 
var skallfasta och från det vänstra fanns nästan bara 

rosenkransen kvar. Det högra däremot var mer eller 

mindre intakt och där hade man endast huggit av två 

taggar.

Sammanlagt har 24 benföremål, som kan klassifi
ceras som artefakter, hittats på Tågerup. Av dessa har 

endast några föremål kunnat bestämmas avseende 
funktion och arttillhörighet. Däribland finns fem före

mål tillverkade av mellanfotsben från rådjur. På åtta 

mellanfotsben från rådjur förekommer bearbetning i 

form av stickelspår och slipning. Dessa fragment re

presenterar snarare restprodukter vid tillverkning av 
spetsar och nålar. Av samtliga 45 fragment av mellan

fotsben från rådjur uppvisar 29% någon form av be
arbetning. Vid undersökningarna hittades två artefak

ter som tillverkats av mellanfotsben från kronhjort.

Att en så stor andel av artefakterna är tillverkade 
av just mellanfotsben är ingen slump. Mellanfotsben- 

ens morfologi gör att de lämpar sig väl för tillverkning 
av flera olika typer av föremål. Mellanfotsbenen är 

det benslag som hos samtliga hjortdjur är förhållande

vis långt och rakt, med lite spongiös vävnad.

Tänder från flera olika arter bearbetade till tandpär

lor återfinns relativt ofta som utsmyckning i mesolitiska
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gravar och i boplatsmaterial. Från utkastlagret på Tå- 
gerup har sex tandpärlor av framtänder från älg, kron

hjort och vildsvin identifierats. I grav 3 återfanns tande

malj från 14 framtänder av kronhjort, vilka troligen re
presenterar tandpärlor. På bröstkorgen på en av de 

gravlagda individerna i grav 5 återfanns 28 tandpärlor 

av vildsvin, älg och även av säl. Många av tandrötterna 
är genomborrade och tänderna har rimligtvis burits 

som halsband eller varit fastade i klädedräkten.
Vildsvinsgaltarnas betar i underkäken har varit fö

remål för bearbetning. Betarna från vildsvin i Tågerup 

är överlag kraftigt fragmenterade och på 17% av 

dessa förekommer spår efter bearbetning. Hos en av 
individerna i grav 5 har man lagt ner två genomborra

de emaljplattor från vildsvinsbetar. Troligtvis repre
senterar bearbetningsspåren på betarna tillverkning 

av liknande föremål.

Näringsstrategi
Ekonomin under mesolitikum i Sydskandinavien be

skrivs oftast som något som utvecklats från storvilts- 
jakt under maglemosekultur till en ekonomi baserad 

på marina resurser under erteböllekultur. Antalet un

dersökta kustboplatser från maglemosekulturen är re
lativt få då dessa lokaler ligger under dagens havsnivå. 
Det marina inslaget i ekonomin under perioden är 
därför dåligt undersökt och har varit föremål för dis
kussion. Antalet undersökta boplatser med osteolo- 

giskt material från de senare delarna av mesolitikum 
är betydligt fler och bilden av en marint baserad eko

nomi är kanske något onyanserad. Det faktum att pe
rioden är namngiven efter en lokal som i princip be

står av en enda stor kökkenmödding har kanske varit 
en bidragande orsak till detta. Osteologiska analyser 

och undersökningar av 5I3C-värden har visat att det 

marina inslaget är stort på kustboplatserna från denna 

period (Tauber 1981; Noe-Nygaard 1988; Bødker 

Enghoff 1994). Detta behöver dock inte betyda att 

jakten mer eller mindre marginaliserats och mist sin 

betydelse som viktig del i ekonomin. Inlandsboplatser 

som t.ex. Ringkloster och Bökeberg III visar på jak

tens fortsatta betydelse under denna del av mesoliti

kum (Cegiełka m.fl. 1995; Rowley-Conwy 1998). Det 

osteologiska materialet från Tågerup ger oss en, i det 

närmast unik, möjlighet att undersöka om det här 

skett en förändring i näringsstrategi från kongemose- 

till ertebölleperioden.

Jakt eller fiske? Det osteologiska materialet från fas 

II, 263 artbestämda fragment, är i detta sammanhang 

alltför litet för att kunna jämföras med de andra faser

na avseende näringsstrategi. Materialet från fas I och

III däremot innehåller 3657 respektive 2532 artbe

stämda fragment, vilket gör dem jämförbara i högre 
utsträckning (fig. 20). Fas II utgör dessutom en geo

grafiskt avskiljd boplats vars funktion ännu inte är 
helt klarlagd, varför det finns ännu en anledning att 

kommentera detta material separat.

I fas I utgör det osteologiska materialet från fisk 
och däggdjur ungefär lika stora delar med en liten 

övervikt för fisk. I fas III däremot är relationen en an

nan med en betydligt mindre andel ben från däggdjur. 

Över 80% av de identifierade benen kommer från 

fisk. I samtliga faser utgör ben från fågel mindre än en 

procent.
När man betraktar fig. 20 är det viktigt att ha i 

åtanke vad det är diagrammen visar och vad de inte 

visar. I fas III där över 80% av benmaterialet kommer 
från fisk, betyder detta inte att fyra femtedelar av den 

icke-vegetabiliska kosten i denna fas, utgjordes av 

fisk. Köttmängden från en vuxen kronhjort motsvaras 

av närmare 150 torskar. Att 150 torskar genererar ett 
mycket större antal identifierbara ben än vad en kron

hjort gör behöver kanske inte påpekas. Att använda 
antalet fragment från fisk respektive däggdjur för att 

få ett mått på vilken klass som varit viktigast, är lite 

som att jämföra äpplen och päron. Vad diagrammen 

kan användas till däremot, är att göra en jämförelse 

mellan faserna, utan att för den skull likställa procent

siffrorna med hur ofta man stoppat vad i munnen. En 

rimlig tolkning är att fisket tycks ha varit viktigare 

under fas III än vad det varit under fas I. I denna tolk

ning ingår hänsynstaganden till de tidigare anförda 

generella och för Tågerup specifika, källkritiska as

pekterna på det osteologiska materialets potential och 

begränsning. Vår tolkning passar väl in i det tidigare 

beskrivna mönstret för ekonomin i Sydskandinavien 

där fisket har fått en alltmer betydande roll under de 

senare delarna av mesolitikum.

813C-värden från Tågerup En analysmetod som 

kan ge en fingervisning om kosten bestått av övervä
gande marin eller terrestrisk föda, är mätningar av
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Figur 20. Andelen (NISP) däggdjur, fågel och fisk i det osteologiska 
materialet från Tågerup.
Proportion (NISP) of mammals, birds, and fish in the osteological 
material from Tågerup.

813C-värdet hos människor och hundar. Det som mäts 
är kvoten mellan kolisotoperna 13C och 12C i skelett

materialets kollagen. Eftersom 13C är tyngre än vanligt 
kol (12C) upplöses denna isotop i större utsträckning i 

vatten. Detta leder till att marina växter under foto

syntesen tar upp mer 13C än terrestriska växter. Längre 

upp i näringskedjan blir andelen av 13C högre hos ma
rint levande djur än de landlevande (Noe-Nygaard

1995, s. 244ff). De mesolitiska hundarna antas ha ätit 

i stort sett samma mat som människorna och kan där
för användas i detta sammanhang.

13C-värden från Tågerup har mätts av Angströmla- 

boratoriet i Uppsala i samband med 14C-dateringar 

(AMS). Vid kemiska analyser av 13C-halten i ben mäts 

kvoten mellan kol och kväve (C/N) för att undersöka 

om benproteinet är välbevarat (Lidén 1995a, s. 19). C/ 

N kvoten mäts vanligen inte vid acceleratordateringar, 

dock kontrolleras om kollagenet är välbevarat och 

denna kontroll visade att 13C-värdena för Tågerup är 

pålitliga (muntligen, Possnert).
Från fas I på Tågerup finns sju användbara 813C 

värden (fig. 21). Två av dessa kommer från människa 

och resterande fem värden från hund.

Samtliga värden, som ligger mellan -21,l%o och 

-17,6%o, kan antas vara erhållna från individer som 
levt av övervägande terrestrisk föda. 13C-värden på 

-21%o representerar en föda helt baserad på protein 

från terrestriska djur, medan värden på 18-19%o mot
svarar en kost med ungefär 80% terrestrisk föda. En 

kost med 80-90% från marina resurser ger ett 13C-vär- 

de på kring 15 %0 (Lidén 1995b, s. 6ff). Detta överens
stämmer med bilden av kongemoseekonomin som hu

vudsakligen baserad på landlevande däggdjur. De vär
den som är erhållna från människa kommer från 

individer som är återfunna i utkastlagret.

Mätningar av ö13C värden från andra kongemose- 
bosättningar vid Öresunds kuster som Segebro, Car- 

stensminde och Bloksbjerg pekar på en i huvudsak 

marin föda (Larsson 1982, s. 91; Noe-Nygaard 1988, 

s. 90). Skillnaderna av 513C-värdena från dessa lokaler 
jämfört med Tågerup kan förklaras med lokala varia

tioner i näringsstrategin. Alternativt kan det tänkas 
att värdena avspeglar en förändring av ekonomin i 

kongemosekulturen över tid. Dateringen av det osteo
logiska materialet från fas I i Tågerup är i huvudsak 

koncentrerat till kongemosekulturens Blakfas, vilket 

är den period som benen från människa och hund är 
daterade till. De andra boplatserna med marina 813C 

värden är daterade till de yngre Villingebæk- respekti

ve Vedbækfaserna (Larsson 1982, s. 8Of; Sørensen

1996, s. 107). Möjligtvis når transgressionen under 

denna period en nivå som ändrar förutsättningarna
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Figur 21. Erhållna 8,3C-värden från fas I, Tägerup. 8I3C values obtained from phase I, Tägerup.
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för fisket i Öresund. Vidare är de tidigaste beläggen 

för fiske med stationära fiskeredskap från Villinge- 

bækfas, vilket också skulle kunna antyda att en ut
veckling av fisketekniken har medfört en ökad marin 

kost (Andersen 1995, s. 54f; Sørensen 1996, s. 107). I 
Tågerup finns inga mjärdar som är samtida med fas I 

trots goda bevaringsförhållanden i dessa lager. Från 
övergången kongemose-Zerteböllekultur återfanns dä

remot 13 mjärdar och en fiskestation (Mårtensson, 

denna volym).
Det hade varit välkommet med 513C-värden från 

fas III, men bristen på kollagen i benmaterialet från 

detta lager, liksom i gravarna, omöjliggjorde dessvärre 

detta. Från Vedbæk finns 5LiC-värden från boplatser 

som tidsmässigt och geografiskt gör dem jämförbara 

med fas III på Tågerup. Ett ben från människa som 

hittades på Maglemosegårds Vaenge gav värdet 

-14,l%o och ett ben från hund -14,7%o. På Maglemose- 
gård provtogs ett fragment från hund som gav värdet 

-14,3%o (Noe-Nygaard 1988, s. 90). Lokalerna är 
kustboplatser daterade till ertebölleperioden och 

samtliga värden indikerat en marin ekonomi. Det går 

naturligtvis bara att spekulera i vilka värden vi hade 

fått om benen från fas III på Tågerup hade medgivit en 

analys av 813C från hund och människa. Med tanke på 

hur det osteologiska materialet skiljer sig mellan faser

na så är det rimligt att anta att värdena även på denna 

sida sundet skulle ha indikerat en mera marin kost i 

fas III än den som varit rådande i fas I.

Förändringar i jakten och fisket Även om det un
der tiden för Tågerupboplatsens utnyttjande tycks ha 

skett en övergång från en övervägande terrestriskt ba

serad näring till en mera marin, finns det ingenting 

som tyder på att jakten på det stora viltet blivit mera 

artspecialiserad. I samtliga faser är fördelningen mel

lan rådjur, kronhjort och vildsvin mycket jämn. Den 

inbördes ordningen mellan arterna i de olika faserna 

är något olika, beroende på vilken kvantifieringsme- 

tod man använder. I tabell 10 är arternas förhållande 

till varandra i respektive fas redovisad. NISP-värdet 

för vildsvin visar på en minskning av arten under fas II 

och III jämfört med fas I. Om detta verkligen avspeg

lar en minskad jakt av vildsvin under ertebölleperio

den i Tågerup är osäkert. Det föreligger inga vegeta- 

tionsförändringar eller annorlunda jaktstrategier som 

kan förklara varför vildsvinet skulle ha blivit ett mer 

sällsynt byte. I sammanhanget kan det dock nämnas 

att det på några senmesolitiska kustboplatser från 

Själland finns en påtagligt låg andel ben från vildsvin 

(Møhi 1970b, s. 46; Aaris-Sørensen 1983, s. 245; Ul- 

feldt Hide 1999, s. 34; Österberg Friborg 1999, s. 56).
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Åldersfördelningen av kronhjort från fas I indike- 

rar som tidigare nämnts en selektiv jakt där man spa
rade individer i reproduktiv ålder. Den relativt stora 

befolkningen i Saxådalen har troligen medfört ett högt 
jakttryck på kronhjort. Jakten av kronhjort under fas 

I vilken kan beskrivas som viltvård har troligen varit 

en anpassning för att förhindra att ett högt uttag skul

le decimera populationen av kronhjort i området. 
Även om fisket varit en mera betydelsefull resurs un

der bosättningens erteböllefas verkar det som om rå

djur, kronhjort, och vildsvin fortsatt värderats likvär
digt som jaktbyten. Under fas I jagade man även uroxe 

och älg men dessa arter försvinner helt ut ur materialet 
under fas II och III.

Jakten av marina däggdjur tycks ha varit av marginell 

betydelse på Tågerup. Av däggdjursbenen utgör säl och 

tumlare i fas I och III endast 3 respektive 1%. Förutom 

att andelen fiskbensmaterial är större i fas III är andelen 

ben från arter som kan karaktäriseras som pälsvilt, ock

så större. I fas I utgörs 4% av det osteologiska materialet 

av pälsvilt, motsvarande siffra i fas III är 10%.

I samtliga faser utgör fågelbenen mindre än 1% av 

det osteologiska materialet. Vi har tidigare konstate

rat att fågelbenen inte representerar någon sekundär 

inblandning. Man har jagat fågel på Tågerup under 

hela bosättningsfasen, men fågeljakt har haft en mar
ginell betydelse i ekonomin. Fågeljakten kanske bedri

vits främst med anledning av sekundära produkter 
som fjädrar och dun.

Vi har konstaterat att fisket har varit av större be

tydelse under bosättingens yngre fas men har själva 

inriktningen på fisket förändrats?

I fas I kommer över 90% av samtliga identifierade 
fiskfragment från sill och spätta och endast några få 

procent av benen kommer från torskfisk och andra ar
ter (fig. 22). I fas III däremot är bilden av fiskets art
sammansättning annorlunda. Över 80% av fisken ut

görs av ben från torskfisk och endast en liten del kom
mer från sill och spätta. Under erteböllefasen finns även 

förhållandevis fler ben från bräck-/sötvattenslevande 

fiskarter som gädda, abborre, mört och sutare.

■ Fas I
□ Fas

Figur 22. Procentuell fördelning av fisk i fas I och III.
Percentages offish in phases I and III.

Fisket under fas I Under Tågerupboplatsens konge- 
mosefas har fisket varit inriktat på framför allt sill och 

spätta. Som tredje och fjärde vanligaste fiskart, dock 
kraftigt distanserade, hamnar ål och laxfisk (fig. 22). 

Arterna som förekommer i fas I på Tågerup är arter 
som ofta förekommer i material från kustboplatser i 

Sydskandinavien under mesolitikum. Vad som är an

märkningsvärt i sammanhanget är den mycket stora 

andelen sill. Fiskbensmaterial från ett stort antal me- 
solitiska danska kustboplatser har under de senaste 

tjugo åren undersökts av främst Bødker Enghoff. Inte i 

något av dessa material utgör sill en betydande del av 
fiskbensmaterialet. Den boplats som har störst andel 

ben från sill är ertebölleboplatsen Nederst på Själland 

(Bødker Enghoff 1994). Här utgör sill 14% av samtli

ga identifierade fiskben. I fas I på Tågerup utgör ben 
från sill 63% av fiskbensmaterialet. En närmare studie 

av de danska material som undersökts visar att ut- 

grävningsmetodik och bevaringsförhållanden är lik

nande de på Tågerup. Materialen är, vad avser den re
lativa artfördelningen, jämförbara.

Historiska källor visar på sillfiskets enorma bety
delse för ekonomin längs den svenska västkusten och i 
Öresund under medeltiden och ända in i modern tid.
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Under tidig medeltid och fram till 1400-talet blev sill
fisket utanför Falsterbo och Skanör omtalat genom fö

rekomsten av enormt stora och täta sillstim. Under 

1500-talets mitt började plötsligt sill förekomma i 

enorma mängder i den bohuslänska skärgården för att 
25 år senare nästan helt försvinna. Under 1700-talet 

och 1800-talets senare hälfter uppstod samma feno

men med perioder av enorma mängder mycket kust

nära sill som efter några årtionden helt försvann. Un
der dessa perioder gick sillen långt upp i fjordar och 

flodarmar och den vanligaste fångstmetoden var land

vad. Ett långt vad (nät) roddes ut från stranden och 

lades runt sillstimmet som sedan drogs in till land 

(Nystedt 1994).
På Tågerup hittades inga rester av nät. I kongemo- 

selagret tillvaratogs däremot ett bearbetat ben som till 

utseendet kan beskrivas som en nätsticka. Från An- 

trea, Finland finns ett exempel på ett 30 meter långt 

bevarat fiskenät som daterats till 9300 BP (okalibre

rat) och på ertebölleboplatsen Tybrind Vig på Fyn har 

även fragment av fisknät tillvaratagits (Matiskainen 
1989; Andersen 1995, s. 56). Detta visar att kunska

pen om nätfiske funnits tidigt under förhistorien.

Förhistoriska vandringar och periodvisa tillström

ningar av kustnära sill är naturligtvis svåra att argu
mentera för, men exemplen från Skåne och Bohuslän 

visar att detta har skett i historisk tid. Det är inte 
otänkbart att sillen periodvis under atlantikum, har 

kunnat vandra in mot Tågerupsnäset och att liknande 

fångstmetoder med landvad kunnat tillämpas. I vilken 

omfattning sillen funnits tillgänglig under fas I går inte 
att fastslå men den osteologiska analysen visar att sil

len utgör 3/5 av fiskbensmaterialet vilket visar på dess 
betydelse. Idag går sillen in i Öresund och leker i sep
tember-oktober, vilket är en tänkbar period även för 

sillfisket på Tågerup.
Den näst vanligaste gruppen fiskar under fas I på 

Tågerup är flatfisk. Den utgör med 601 fragment 

mer än 30% av fiskbensmaterialet. Bland benen av 

flatfisk är skrubbskäddan den enda art i Tågerups- 
materialet som med säkerhet gått att bestämma. Ar

ten är den bland flatfiskarna som lever närmast 

stränderna och på de grundaste vatten. Den är söt- 
vattenstålig och stiger inom sitt utbredningsområde 

ofta långt upp i floderna. Under sommarhalvåret är 
den vanlig framför allt inne i skärgårdar och fjordar 

vid flodmynningar eller stränder. Under denna peri

od hittar man både stora och små skrubbskäddor 

på 0,5-1 meters djup. Framemot höst och vinter sö

ker sig arten ut på djupare vatten där de gräver ned 

sig i bottenslammet (Andersson 1964, s.105). Mil

jön utanför Tågerup har under mesolitikum varit en

lämplig biotop för skrubbskäddan och den har kun
nat fångas med passiva fångstanordningar eller med 

ljuster.

Fisket under fas II Ben från fisk i fas II utgörs av 
endast 18 fragment. Dessa kommer från torskfisk, 

spätta och ål. Materialet utgör ett alltför litet underlag 

för att möjliggöra en diskussion kring fisket i denna 

fas. En intressant iakttagelse man dock kan göra, är 

att de arter som finns i materialet är de arter som un

der fas III utgör huvudden av de identifierade arterna. 

På den mer eller mindre samtida lokalen Häljarps 

Mölla, väster om Tågerup längs Saxån finns ben från 

torsk och spätta representerade (Gardell 1997, s. 301). 

Förekomsten av samma arter som i fas II på Tågerup, 
indikerar ett likartat fiske vid dessa lokaler.

Fisket under fas III Torskfisk utgör i denna fas 
över 80% av de artbestämda fiskbenen. Ål, plattfisk 

och sill utgör cirka 5% vardera och tillsammans står 
dessa fyra arter för mer än 95% av den identifierade 

fisken (fig. 22). Sötvattensfiskar utgör 2,7% av mate
rialet - en ökning jämfört med fas I där sötvattensar- 

terna representerade mindre än 1% av fiskbenen. Su- 

tare, mört och gädda är exempel på söt-/bräckvat- 
tensarter som det finns belägg för under fas III, men 

som saknas i fas I.

På Tågerup återfanns 13 mjärdar samt en fiskesta

tion, daterade till övergången kongemose/ertebölle 

(Mårtensson, denna volym). Samtliga mjärdar åter

fanns på ett djup som under fas III motsvarade 2-4 

meter under havsytan. Den art som i historisk tid 

främst fångats med hjälp av mjärdar är ål. I en av 

mjärdarna på Tågerup hittades ben från torsk. Ett lik

nande fynd av torsk i en mjärde finns från Jonstorp i 

Skåne (Petersson & Olausson 1952). En tolkning av 

förekomsten av torsk i mjärdarna är att de använts 

som bete för ål. En annan, och kanske rimligare tolk

ning, är att mjärdarna faktiskt varit avsedda för torsk
fiske. Torskfiske på grunt vatten kan med fördel bedri

vas med hjälp av mjärdar eller ryssjeliknande redskap 

(Andersson 1964, s. 132.)
Torskfisket under ertebölleperioden i Danmark är, 

utifrån torskens relativt ringa storlek, tolkad som 

kustnära fiske. Storleken på torsken som fångats i Tå
gerup är jämförbar med den som fångats på samtida 

kustlokaler i Danmark och vår tolkning är att fisket 

även på Tågerup varit kustnära.
Det stora antalet återfunna mjärdar och en fiske

station indikerar att fisket under fas III i stor utsträck

ning skett kustnära med fasta fiskeredskap. Det finns 

inga indikationer i varken det osteologiska eller arke-
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ologiska materialet som antyder att man på Tågerup i 
någon större omfattning bedrivit agnfiske med krok 

på djupare vatten. Förekomsten av söt/bräckvattens- 

arter tyder på att fiske även bedrivits längre in i viken, 

ett stycke från boplatsen.

Tågerup - förändringar i näringsstrategin under 
mesolitikum Den osteologiska analysen av benma

terialet från Tågerup visar att det har skett en föränd
ring i näringsstrategin från tidig kongemose till meller

sta ertebölleperiod. Under bosättningens yngsta fas 
märks ett tydligare marint inslag samt en ökning av 

andelen pälsdjur i materialet jämfört med den äldsta 

fasen. Det osteologiska och arkeologiska materialet 

från fas III antyder att fisket under denna fas dessutom 

har varit av en annan karaktär än i fas I.

Den förändring i näringsstrategi som föreligger på 

Tågerup representerar antagligen en anpassning till, 
och reaktion på, en ökad befolkningstäthet. Trans- 

gressionen under senmesolitikum medförde bl.a. 
minskade landytor. I gengäld ledde en ökning av vat

tentemperatur och salthalt till ökade marina resurser 
vilket återspeglas i de osteologiska materialen från 

Sydskandinavien under denna period (Aaris-Sørensen 

1988, s. I79ff, Andersen 1995). Från de senare de

larna av mesolitikum finns flera exempel på lokaler 
som tolkats som speciallokaler för jakt av olika arter. 

På inlandsboplatser som t.ex. Bökeberg III och Ageröd 

V har jakten inriktats främst på en art, kronhjort. 

Ringkloster och Bredasten är exempel på lokaler där 

man framför allt jagat vildsvin (Lepiksaar 1983; Jons

son 1986b; Cegiełka m.fl. 1995; Rowley-Conwy 

1998). Speciallokaler för jakt av fågel och pälsvilt är 

t.ex. Aggersund, Havnø och Agernæs (Møhi 1978; 

Grigson 1985; muntligen Noe-Nygaard & Richter). 

Denna typ av ”speciallokaler” saknas från de äldre 

delarna av mesolitikum, och de lokaler för intensivare 

jakt av ett fåtal arter som finns under senmesolitikum, 

var kanske också ett medel för att möta en växande 

befolkning.
Även om det osteologiska materialet från Tågerup 

antyder att fisket under senmesolitikum varit viktigare 

än under de tidigare faserna, betyder inte detta att de 

marina resurserna under fas I varit en oviktig del i nä

ringen. Valet av boplatsläge kanske snarare skvallrar 

om att de marina resurserna varit en av de främsta 

anledningarna till att boplatsen ligger där den ligger. I 

en diskussion om kongemosekulturens bosättnings

mönster diskuterar Sørensen (1996) de grundläggande 
orsakerna till valet av boplatsläge. Utifrån Jochim 

(1976) gör han en distinktion mellan högprestige- och 
lågprestigeresurser. Lågprestigeresurser karakteriseras

av låg mobilitet, hög koncentration och hög predikt- 
abilitet. Exempel på sådana resurser är fisk och mollu

sker. Högprestigeresurser karaktäriseras av det mot

satta förhållandet och exempel på dessa är storvilt 

som kronhjort och vildsvin. Lågprestigeresurserna är 
de som i första hand är starkt boplatsdeterminerande. 

Utifrån detta resonemang är det rimligt att anta att det 

som i hög utsträckning styrde valet av Tågerupsnäset 

som boplats, var den goda tillgången på marina resur
ser såsom bl.a. sill och spätta. Förutom goda marina 

resurser finns det givetvis en rad andra faktorer som 

spelat in vid valet av boplatsläge. Goda möjligheter till 

jakt på vilt och pälsdjur i närområdet, goda kommu

nikations- och transportmöjligheter i form av vatten

vägar har säkerligen varit tungt vägande skäl till Tå- 

gerups långa platskontinuitet.

Säsongsanalys
En av de centrala frågeställningarna inom mesolitisk 

forskning rör bosättningsmönstret och huruvida män

niskorna gjort årstidsbundna, årligen återkommande 
flyttningar mellan kust och inland för att utnyttja oli

ka ekonomiska resurser. En teori gör gällande att 

kustboplatser och inlandsboplatser i Sydskandinavien 

utnyttjats av samma grupp människor och att lokaler
na bebotts under olika delar av året. Kustboplatserna 

representerade basboplatser för en större grupp män

niskor där man vistades under större delen av året. In- 

landsboplatserna fungerade som en slags specialloka

ler dit man i mindre grupper sökte sig främst under 

hösten för att exploatera resurser som var säsongs

mässigt och geografiskt begränsade. Den andra mo

dellen går ut på att boplatserna representerar läm
ningar efter två skilda grupper av människor, en kust- 

boende och en ”inlandsbefolkning” (Vang Petersen 

1976; Larsson 1980; Noe-Nygaard 1988; Andersen 

1996, s. 145ff).

Till grund för diskussioner kring bosättningsmöns

ter ligger oftast säsongsanalyser gjorda på osteolo- 
giskt material från boplatserna. Ett av målen med det

ta arbete är att utifrån säsongsanalysen bättre förstå 

Tågerups roll i det mesolitiska bosättningsmönstret. 

Flar Tågerup utgjort en basboplats som under vissa 

delar av året övergivits eller har den varit bebodd året 

runt? Finns det skillnader i utnyttjandetiden under 

året mellan de olika faserna?

Biologisk bakgrund Den osteologiska säsongsanaly
sen bygger på moderna studier av reproduktion, horn- 

bildningscykel, tandutveckling och förekomst av mig- 

rerande arter. Ett källkritiskt påpekande i detta sam

manhang är osäkerheten i att använda moderna
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biologiska uppgifter på arkeologiska material. Det 

finns dock inget som tyder på att tandbildning, repro
duktion och hornbildning hos hjortdjur under atlanti- 

kum, i någon större utsträckning skulle skilja sig från 

nutida förhållanden i samma område. Samma anta

gande kan antas vara gällande för säsongsvisa flytt

ningar respektive migrationsmonstret för de fågel- och 

fiskarter som använts i säsongsanalysen.

De tre hjortdjuren föder idag sina ungar under en 

period från slutet av maj till mitten av juni (Dahl 1989, 

s. 25; Ekman m. fl. 1992, s. 90; Cederlund & Liberg 
1995, s. 119). Hos kronhjorten fäller de äldre hjortarna 

sina horn under februari-mars och hornen är fullt ut

bildade under sommaren (Sinding-Larsen 1979, s. 
81ff). Rådjurets horn fälls under perioden oktober-de

cember och fejas som tidigast i mars (Cederlund & Li

berg 1995, s. 52f). Det är under januari-februari som 

älgen i huvudsak fäller sina horn och under sommaren 
har de utbildats (Ekman m.fl. 1992, s. 38f).

De fyra fågelarterna flyttar inför sommarhalvåret 
till sina häckningsplatser i norra Skandinavien och ut 

till öar i Atlanten för att återvända under hösten (Ek
berg & Nilsson 1994). Tonfisk, makrill och pigghaj 

gästar idag Öresunds vatten under sommarhalvåret 

(Andersson 1964; Henning 1986; Nilsson 1991).

Säsongsindikatorerna från Tågerup I fig. 23 finns 
samtliga osteologiska säsongsindikatorer från Tå

gerup. Beroende på art och typ av säsongsindikator 

varierar det säsongsindikerande intervallet från 3 till 

10 månader. Det är naturligtvis önskvärt med så korta 

intervall som möjligt men det är helhetsbilden från de 

befintliga indikationerna som trots allt är intressant. 

Vid en första anblick framgår det tydligt att årets 

samtliga månader är representerade i alla tre faser. Ett 

sätt att bättre ”lösa upp” indikatorerna och därmed 
lättare se tendenser i säsongerna syns i fig. 24. Varje 

månad har en stapel som representerar hur många sä
songsindikerande ”träffar” respektive månad har fått. 

I både fas II och III fördelar sig dessa relativt jämnt 

över året och ingen skönjbar tendens finns i materia

let. I fas I däremot finns tydliga skillnader. Maj månad 

har minst antal säsongsindikatorer med sammanlagt 

tre stycken. Antalet indikationer ökar sedan stadigt 

under sommaren för att nå en topp under oktober och 
november med 14 respektive 12 vardera. Därefter 

sjunker frekvensen åter för att nå sina lägsta värden 

under maj. Ökningen och minskningen sker successivt 

i en relativt jämn takt och utan stora hopp och av

brott.
Vad är då de bakomliggande orsakerna till denna 

årliga cykel i säsongsindikatorerna? Är siffrorna en 

spegling av ett säsongsmässigt utnyttjande av boplat

sen där vår och försommar är en lågintensiv del av 
året eller speglar det något annat? Ett känt fenomen 

när man diskuterar säsongsindikatorer är att vissa de

lar av året är svårare att belägga än andra. Den del av 
året som visat sig svårast att belägga är våren. En av 

de bästa kategorierna osteologiska säsongsindikatorer 

är icke-årsgamla djur, dvs. de djur som ännu inte fyllt 

ett år. Vid ett års ålder har de allra flesta arter fått sin 

permanenta tanduppsättning och ju äldre de blir, de

sto svårare är det att göra en snäv åldersbedömning. 
Nyfödda och veckogamla djur finns mycket sällan be

varade i osteologiska material. Problemet är bara att 

de allra flesta arter som återfinns i arkeologiska mate

rial föder sina ungar under våren vilket av denna an
ledning gör denna del av året svår att belägga. En an

nan kategori osteologiskt material som brukar använ
das i dessa sammanhang är flyttfåglar. Eftersom 

flyttfåglarnas flyttningar sker under vår och höst är 

det sommar eller vinter som går att belägga med hjälp 

av deras närvaro i materialen.

Innan det går att kategorisera en säsong som ”icke

påvisbar aktivitetsperiod” eller som mindre trolig, 

måste övriga befintliga säsongsindikatorer beaktas. 

På Tågerup gjordes en vedartsanalys på trä som hitta
des i utkastlagret. I 60 fall var fällningstiden möjlig att 

avgöra och merparten var fällt under sommaren (Mår
tensson, denna volym). När man låter vedartsanalysen 

komplettera den osteologiska analysen från fas I (fyra 

st.) och fas III (56 st.) visar det sig att träet indikerat

211
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Fas 1 Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt IMov Dec Jan Feb

Kronhjort (skallfast horn)

Rådjur (skallfast horn)

Rådjur (kranium med fällt horn)

Rådjur (tänder)

Älg (tand)

Älg (skallfast horn)

Mindre sångsvan

Alfågel

Havssula

Tonfisk

Fas II Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

Rådjur (skallfast horn)

Rådjur (tänder)

Smålom

Fas III Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

Kronhjort (tand)

Rådjur (tand)

Pigghaj

Makrill

Figur 23. Samtliga osteologiska säsongsindikatorer från Tågerup. Markerade områden indikerar närvaro. 
All the osteological seasonal indicators from Tågerup. Marked areas indicate presence.

samtliga månader utom oktober och november (fig. 

25). Tillsammans med det osteologiska materialet 
finns dock säsongsindikatorer som täcker in hela året.

Fas II utgörs av en enskild boplats lokaliserad 
längst in i den vik som under atlantikum omflöt Tå- 

gerupsnäset. Boplatsen har ett läge som relativt väl

passar in i Larssons (1980) bosättningsmodell för Skå

ne under kongemosekulturen för en lokal där man har 

samlats under vintermånaderna. Säsongsindikatorer

na från fas II visar tydligt att så inte har varit fallet. 

Boplatsen har varit utnyttjad under sommar så väl 

som vinter.
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Säsongsanalys Fas 1

Säsongsindikatorer Fas II

Säsongsindikatorer Fas III

n n n
Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

Q = Osteologiskt material

Figur 24. Antal osteologiska säsongsindikatorer/månad i fas I, II och 

III.
Number of osteological seasonal indicators per month in phases I, II, 
and III.

Vår tolkning av säsongsindikatorerna från Tå- 

gerup är att boplatsen under samtliga faser sannolikt 

varit bebodd året runt. Den ojämna fördelningen i de 

osteologiska säsongsindikatorerna från fas I speglar 

kanske snarare näringsutnyttjandet under året. Under 
våren och sommaren har kanske fisket varit domine

rande medan man under höst och vinter har jagat 

mera vilt. I kapitlet om jakt diskuterades den möjlig

heten, och en minskad intensitet i jakten under vår och 

sommar kan också delvis förklara varför vi har få os

teologiska säsongsindikatorer från denna period. En 

intensifierad jakt under höst och vinter ger också flera 
möjliga säsongsindikatorer från dessa årstider efter-

Säsongsindikatorer Fas I (trä inkluderat)

Säsongsindikatorer Fas III (trä inkluderat)

■ = Trä
□ = Osteologiskt material

Figur 25. Antal osteologiska säsongsindikatorer/månad i fas I och fas 
III. Kombinerat osteologiskt material och trä.
Number of osteological seasonal indicators per month in phases I 
and III. Combination of osteological material and wood.

som viltet utgör en vanlig kategori som säsongsgrun
dande element. Under vinterhalvåret är det kustnära 

fisket avsevärt mindre produktivt i jämförelse med det 

som går att bedriva under sommarhalvåret. Arter som 
torsk och plattfisk söker sig under vintern bort från 

kusten ut mot djupare vatten. Bødker Enghoffs under

sökning av fiskbensmaterialet från 16 mesolitiska 

danska boplatser, visar att fisket under perioden varit 

koncentrerat till sommarhalvåret. Samtliga arter som 

identifierades återfinns kustnära under långa perioder, 

vilket visar att man inte tvingats fiska på djupare vat

ten längre ut till havs (Bødker Enghoff 1995). Moder

na exempel på fiske med mjärdar visar att denna typ
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av fiske inte tillämpas i perioden oktober/november 

till mars (Sørensen 1996, s.l56f). Rent klimatmässigt 

ter sig dessutom höst och vinter som en mindre attrak

tiv period för fiske. Säkerligen har både jakt och fiske 

bedrivits året runt men tyngdpunkten har antagligen 

förskjutits i takt med årstidernas växlingar.

Källkritiska aspekter på säsongsanalyser Innan 
man förutsätter att en boplats har varit en del i ett bo

platsmönster som inneburit årliga förflyttningar i 
landskapet är det rimligt att söka orsaker till varför 

dessa flyttningar varit nödvändiga att göra. Boplats
ens läge i landskapet är en viktig faktor att studera för 

att kunna avgöra om det funnits förutsättningar för en 
helårsbosättning eller ej. Man måste dessutom studera 

den generella sammansättningen i det osteologiska 
materialet för att se om det finns något som tyder på 

en specialisering av något slag.

I många av de tidigare säsongsanalyserna som 

gjorts på sydsvenska och danska mesolitiska bo

platser har man i det närmaste förutsatt att det före

ligger en säsongsmässighet. Med detta antagande 

som utgångspunkt söker man naturligtvis efter en så

dan tendens i materialet och ställer oerhört stora 

krav på de säsongsindikatorer som tillåts ingå i ana

lysen. Vissa har medvetet eller omedvetet bortsett 
från delar av materialet. Andra har valt bort vissa 

indikatorer då de inte fyller författarens egna krav på 
tillförlitlighet och har därmed redan innan analysen 

är utförd, i princip helt uteslutit vissa årstider. En sä

songsanalys som ställer extremt höga krav på indika

tionerna och inte ser till materialets generella sam

mansättning, kommer med automatik att endast fin

na belägg för korta perioder och följaktligen finna 

att boplatsen är en säsongsboplats. Det är naturligt

vis viktigt att ha en källkritisk hållning till de sä

songsindikatorer som får ingå i säsongsanalysen. 

Lika självklart torde det dock vara att kritiskt gran

ska resultaten från analysen. Om resultaten från en 

boplats visar två huvudsakliga utnyttjandeperioder 
som innefattar en månad under våren samt fyra må

nader under hösten/vintern, är det viktigt att finna en 
rimlig förklaring till orsakerna i detta utnyttjande. 

Som det många gånger tidigare konstaterats i arkeo

logiska sammanhang är inte frånvaron av belägg sy

nonymt med belägg för frånvaro.

Aggersund, Ringkloster och Ageröd V är exempel 

på mesolitiska boplatser där sammansättningen av det 

osteologiska materialet i kombination med säsongsin

dikationerna på ett bra sätt motiverar klassificeringen 

som säsongsboplats (Møhi 1978; I.epiksaar 1983; 

Rowley-Conwy 1998). Dessa tre boplatser har sä

songsindikatorer som anger en tydligt avgränsad sä

songsmässighet. Dessutom indikerar det osteologiska 

materialet att man inriktat sig på jakt av en eller några 
få arter.

Vid en ”traditionell” säsongsanalys där en säker 

utnyttjandeperiod anges skulle tolkningen innebära 

att Tågerup under fas I varit en säsongsboplats som 

utnyttjats under juni till december (fig. 24). Enligt det

ta resonemang skulle Tågerup under tidig kongemose- 

kultur ha varit en lokal dit grupper av människor sökt 

sig under sommaren och hösten för att utnyttja områ

dets resurser i form av jakt och fiske. Under vinter och 

vår skulle man ha lämnat Tågerup för att nyttja andra 

resurser i inlandet. Säsongsanalysen frän boplatsen 

Ringsjöholm i Skånes inland, vilken är samtida med 

fas I, talar emot en sådan här tolkning av bosättnings- 

mönstret under tidig kongemosekultur, då dess säkra 

utnyttjandeperiod i stort sammanfaller med den på 

Tågerup (Jansson m.fl. 1998). Vi anser att både Ring- 

sjöholmsboplatsen och Tågerup skall ses som mer el

ler mindre permanenta åretruntboplatser i två resurs
rika områden.

Det främsta skälet som angivits för årliga förflytt

ningar, är att de resurser som fanns tillgängliga i bo

platsens närområde inte var tillräckliga under årets 

alla säsonger. Vad gäller Tågerups placering i landska
pet finner vi ingen anledning att anta att de tillgängli

ga resurserna under någon del av året skulle ha föran
lett en flyttning av hela bosättningen. Närheten till 

havet och de omgivande skogarna erbjöd sannolikt 
goda försörjningsmöjligheter året runt. Detta innebär 

inte att man kan utesluta att mindre grupper sökt sig 

längre inåt landet under vissa perioder för att där ex

ploatera specifika resurser. Antagligen gjordes detta 

för att man skulle säkerställa en långsiktig tillgång 

till närliggande resurser och att man var mycket 

medveten om riskerna med överexploatering. På lik

nande sätt kan människor från inlandsboplatserna 

sökt sig till Tågerup under t.ex. sensommaren för att 

ta del av det rika sill- eller torskfisket. Vi ansluter oss 

därmed till uppfattningen att man haft ett system av
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speciallokaler dit man gjort kortare eller längre expe

ditioner för att komplettera de resurser som fanns runt 

en större permanent bosättning. Att Tågerup därmed 

skulle ha övergivits helt under vissa delar av året tror 

vi inte. Sannolikt har merparten av invånarna stannat 
kvar vid boplatsen medan andra har gett sig av till 

speciallokalerna för jakt och/eller insamling under vis

sa perioder av året.

Tågerup under mesolitikum 
i ett osteologiskt perspektiv
Under bosättningens tidigaste skede, för ca 8500 år 

sedan, var landskap och vegetation helt annorlunda 
än idag. Boplatsen låg på södra sidan av ett näs i en 

fjordliknande havsvik där Braån och Saxån idag möts. 
Åarnas utflöde i viken låg då ca en kilometer upp

ströms och saltvatten från Öresund sträckte sig in till 

boplatsens stränder. Den dåvarande havsnivån låg un

gefär 1-2 meter under dagens havsnivå och det rela
tivt platta landskapet kring boplatsen täcktes av skog. 

Den strandnära vegetationen bestod till stora delar av 

tall och ek och närmast vattnet växte al. Längre inåt 

landet vidtog den atlantiska ekblandskogen med i hu

vudsak ek, alm, ask och lind.
I de omgivande skogarna var rådjur, kronhjort 

och vildsvin det vanligaste viltet. Den atlantiska sko

gen hyste även arter som idag är utrotade eller inte 

längre finns i faunan i denna del av Sydskandinavien. 
I boplatsmaterialet från Tågerup finns ben från arter 

som uroxe, vildkatt, björn, varg och bäver. Det mari
na utnyttjandet med fiske och säljakt samt jakten på 

fågel, vittnar om en fauna som delvis motsvarar den 

som återfinns i Skåne idag. Vissa arter som t.ex. grå- 
säl och havsörn var sannolikt ett vanligare inslag då 

än nu.
Bland det stora antalet arter landlevande däggdjur 

som jagats och konsumerats framstår tre arter som 
särskilt viktiga - rådjur, kronhjort och vildsvin. Jakten 

på rådjur och vildsvin har skett med icke-selektiva 

jaktmetoder där åldersfördelningen av bytesdjuren i 

stort sett representerar den naturliga populationen. En 
typ av jakt som är tänkbar är drevjakt med hund som 

ger ett liknande urval. Fynd av hundben visar på hun

dens närvaro på boplatsen och den hade antagligen en 

viktig funktion att fylla i jakten.

Den jakt som bedrivits på kronhjort har varit av en 
annan karaktär. Jakten har varit åldersselektiv för att 

därigenom säkerställa och bibehålla en livskraftig 

kronhjortspopulation i området. Kronhjortar i repro
duktiv ålder har sparats. Selektiv jakt kräver speciella 

jaktmetoder och drevjakt med hund har inte varit ak

tuell. Att bedriva en fungerande beskattning kräver

för det första god kännedom om populationen. För 
det andra krävs jaktmetoder som möjliggör en selek

tion av djur. Smygjakt eller passjakt med pil och båge i 

kronhjortarnas hemområden har sannolikt varit de 

rådande jaktmetoderna. 215

Jakten bedrevs i skogarna kring boplatsen på ett 

avstånd som möjliggjorde hemtransport av hela djur
kroppen, oavsett bytesdjurets storlek. Det fanns flera 

alternativa möjligheter att frakta hem ett djur men det 

effektivaste sättet har antagligen varit att använda sig 

av de omgivande vattenvägarna.
På boplatsen vidtog den vidare bearbetningen av 

djuren. Styckning och avpälsning var aktiviteter som 

antagligen utfördes vid strandkanten med god tillgång 
till vatten. Skärmärken visar att köttet skars rent från 

benen inför tillagning. Den höga fragmenteringsgra
den av benen är resultatet av ett intensivt utnyttjande.

Samtliga ben med märginnehåll har slagits sönder och 

fragmenterade kranier tyder på att man tillvaratagit 

hjärnan. Vissa benelement som t.ex. tänder från vild

svin, kronhjort och älg samt mellanfotsben från rådjur 

har bearbetats vidare. Av framtänderna har man till
verkat tandpärlor som använts som utsmyckning.

Horn från kronhjort har utgjort råämne för flintbear- 

betningsredskap som hornpunsar och tryckstockar. 

Mellanfotsben från rådjur bearbetades till spetsar och 
nålar.

Ett påtagligt inslag i boplatsbilden, i synnerhet vid 
slakt och matlagning, har hunden varit. Både fynden 

av hundben och hundgnagna djurben visar på artens 
närvaro. Hundarna har släpat runt slaktavfall på bop

latsen och rotat runt i avskrädeshögar i konkurrens 

med trutar och kråkfåglar. För att undvika stanken av 

ruttnande kött slängdes dock det mesta av slaktavfal

let direkt i vattnet.
I viken utanför boplatsen var tillgången på fisk god.

Främst var det skrubba och sill som fångades. Fisket av 

skrubba var i huvudsak förlagt till sommaren då stora 

mängder av skrubba sökte sig in på grundare vatten. 

Skrubban har fångats i fasta fiskeredskap eller 

ljustrats nära stranden. Sillfisket har koncentrerats till
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några månader under sensommar och höst då sillstim

men i samband med leken har sökt sig in i viken utan
för boplatsen. Det osteologiska materialet visar på en 

omfattande fångst av sill. En möjlig metod har varit 

fiske med landvad. Arter som tumlare, garfågel och 

tonfisk har följt med sillstimmen in i viken och har på 

så sätt kunnat jagas.

Fågel har jagats och konsumerats, dock inte i nå

gon större utsträckning. Fåglar representerade både 

mat och andra produkter i form av bl.a. styrfjädrar till 

pilar och utsmyckning.

Under bosättningens yngsta fas, för ca 7000 år se
dan, var de yttre förutsättningarna för invånarna på 

Tågerup annorlunda. Havsnivån var avsevärt högre 

än tidigare och låg 3-4 meter över nuvarande havsni

vå. Detta innebar att landskapet såg annorlunda ut 

och relativt stora landområden, som tidigare varit till

gängliga, nu låg under vatten. Vad gäller vegetationen 

hade inga större förändringar skett. Ekblandskogen 
var fortfarande den dominerande i området och de 

vanligaste arterna i närområdet var rådjur, kronhjort 
och vildsvin. Några märkbara förändringar i den 

landlevande faunan hade dock skett - uroxen hade 
dött ut och i markerna var chanserna att stöta på älg 

mindre. De största förändringarna hade skett i den 

marina miljön. Transgressionen medförde, förutom 

havsnivåförändringen, näringsrikare vatten med del

vis förändrad salthalt. Dessa förändringar avspeglas i

fiskfaunan där mer marina arter som makrill, pigghaj 

och lyrtorsk förekommer. Fisket anpassades efter för

ändringarna och effektivare fiskemetoder togs i bruk. 

Sill och spätta som under kongemoseperioden på Tå

gerup utgjorde merparten av fiskfångsterna ersattes 

nu av torsk och fisket skedde med stationära fångst

redskap som mjärdar och fiskestationer.

Den ökade mängden fiskben i lagren från ertebölle- 

kultur visar på ett intensifierat fiske i Tågerup under 

denna period. Från att ha varit en ekonomi som till 

förhållandevis stor del baserats på terrestrisk föda un

der tidig kongemose, har det marina inslaget under 

erteböllebosättningen ökat betydligt. Denna föränd

ring representerar troligen en anpassning till ändrade 
miljöförhållanden, men också en nödvändig effektivi

sering av näringsutnyttjandet för att möta en växande 

befolkning.

Tågerupbosättningens omfattning och tidskonti

nuitet visar på lokalens optimala läge i landskapet un
der atlantikum. Den smala fjordliknande havsviken 

har medgivit rika fiskfångster under hela bosättning
ens användande även om fisket förändras under perio

den. Skogarna kring boplatsen har erbjudit möjlighe
ter till jakt och fångst av såväl storvilt som pälsdjur. 

Boplatsens geografiska läge tillsammans med säsongs

indikationerna ger en bild av en lokal som under 

samtliga faser har kunnat fungera som en helårsbo- 

sättning. II
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Summary

Animals at Tågerup
New Findings about Hunting and Fishing in the 

Kongemose and Ertebølle Cultures
This article deals with the osteological material from 

the preliminary investigation and the final excavation 

of sites Su6 and Su7. The material has been chronolo

gically divided into phases I, II, and III. Phase I con

sists of occupation layers and refuse layers dated to 

the Kongemose culture. Phase II consists of bone from 

Su7 and can be dated to the transition between the 

Ertebølle and the Kongemose, while phase III repre
sents an occupation layer dated to the early part of the 

Ertebølle.
The Tågerup site has given us a unique opportunity 

to study whether there were any changes through time 
as regards economic strategies, hunting and fishing, 

seasonality, and faunal development during the Midd

le and Late Mesolithic. The results have been derived 

with consideration of general taphonomic processes 

and how they affect osteological material, as well as 

taphonomic processes specific to Tågerup.

In the earliest stage of the settlement, phase I, both 
hunting and fishing played a significant role in the 

economy of the settlement. Measurements of 813C va
lues, however, show that the diet was overwhelmingly 

terrestrial. The marine element in the diet consisted 
mainly of herring and flounder. Among terrestrial 

mammals, the main prey was red deer, roe deer, and 

wild boar. The hunting of red deer seems to have been

very sophisticated, selecting the prey according to age 

in order to maintain a vigorous population in the im

mediate area.

The material from phase II, a separate site about 

800 m east of the main settlement, is limited in extent 

and cannot be compared in quantitative terms with 

phases I and III. The analysis nevertheless suggests 

that the composition of the material as regards hun

ting and fishing and economic strategies is more like 

that in phase III.
During phase III there were major changes in the 

economic strategy. Fishing appears to have acquired 

greater importance in the economy and an increased 

element of fur-bearing animals is observed. The most 
common species of fish is no longer herring but cod, 

with over 80% of the identified fishbone fragments. 

Red deer, roe deer, and wild boar continue to domina
te the terrestrial mammal fauna, and hunting is still 

important for the economy.

The changes probably represent an adjustment to 

changed environmental conditions, but also a necessa
ry effectivization of the use of resources to feed a gro

wing population. The analysis of seasonal indicators 

and the composition of the osteological material show 

that Tågerup was in all probability a year-round sett

lement in all its phases.
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Tabeller

Tabell 1. Det animalosteologiska materialet från Tågerup. The animal osteological material from Tågerup.

Fasl Fas II Fas III Gravar Huskonstruktioner Totalt
Antal fragment 23857 3873 14370 702 146 42948
Vikt(g) 41558 4298 6995 315 153 53319
Medelvikt (g) 1,7 1,1 0,5 0,5 1,1 1,2
Bränt/antal 3173 353 568 297 56 4447
Bränt/vikt 1379 149 108 41 7 1684
Andel bestämt (vikt) 65% 54% 25% 86% 44% 59%
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Tabell 2. Resultat av vattensållning i provrutor (antal 
fragment). Results of water sieving in test squares (number of 
fragments).

Vattensållning
5 m2

Osållat
15 m2

Förlust 
utan sållning

Fisk 491 0 100%
Fågel 2 1 67%
Mikromammalia 17 0 100%
Däggdjur 10 29 26%

Tabell 4. Bredd (Bd) på astragalus från rådjur. Måtten är angivna i 
millimeter. Måtten från Danmark är tagna ur Jensen (1991). Width 
(Bd) of astragalus from roe deer. Measurements are given in milli
metres. The measurements from Denmark come from Jensen 
(1991).

Material x Min-max
Tågerup (n=14) 19,8 17,9-21,3
Ringsjöholm (n=7) 19,7 18,5-20,9
Danmark, Boreal (n=109) 19,7 17,1-22,3
Danmark, Jylland, Atlantikum (n=60) 19,8 18,0-21,6
Danmark, ej Jylland, Atlantikum (n=164) 18,8 17,0-21,0
Recent, Danmark, Kalø (n=54) 18,8 16,3-19,9

Tabell 5. Bredd (Bd) på astragalus från kronhjort. Måtten är angivna i 
millimeter. Måttupgifter tagna ur Lepiksaar (1978), Cegiełka (1995), 
Noe-Nygaard (1995). Width (Bd) of astragalus from red deer. Mea
surements are given in millimetres. Measurement data come from 
Lepiksaar (1978), Cegiełka (1995), Noe-Nygaard (1995), and An
dersson & Lövgren (1997).

Material x Min-max
Tågerup (n=13) 34,8 32,0-38,5
Ageröd 1 (n=6) 35,5 30,5-38,5
Ringsjöholm (n=9) 36,1 33,2-39,0
Bökeberg III (n=15) 33,9 29,0-36,7
Ulkestrup Lyng (n=5) 35,8 33,0-38,0
Kongemose (n=49) 33,2 29,2-36,7
Præstelyng (n=8) 28,9 25,2-30,6
Muldbjerg 1 (n=6) 28,8 26,2-32,0
Skåne recent (n=11) 31,2 27,8-33,8

Tabell 7. Breddmått (mm) från di sta It skenben och överarmsben av 
vildsvin. Uppgifter från eponymboplatsen Kongemose är hämtade ur 
Noe-Nygaard (1995). Widths (mm) of the distal tibia and humerus 
of wild boar. Data on the eponymous Kongemose site come from
Noe-Nygaard (1995).

Boplats/mått X S.D. Min-max
Tågerup/Tibia-Bd (n=7) 37,2 2,61 33,7-38,8
Ringsjöholm/Tibia-Bd (n=11) 36,8 1,67 34,0-39,4
Kongemose/Tibia-Bd (n=24) 37,5 2,26 32,0-43,0
Tågerup/Humerus-Bd (n=6) 50,5 3,31 47,3-56,4
Kongemose/Humerus-Bd (n=16) 47,7 3,64 42,5-54,8

Tabell 6. Längd (mm) på tredje kindtanden (M3) i underkäken hos 
vildsvin under mesolitikum i Sydskandinavien. Sammanställningen 
bygger på uppgifter från en artikel av Leif Jonsson (1986a) och har 
kompletterats med mått från boplatserna Tågerup och 
Ringsjöholm. Length (mm) of the third molar (M;)in the mandible 
of wild boar during the Mesolithic in southern Scandinavia. This 
synthesis is based on data from an article by Leif Jonsson (1986a) 
supplemented with measurements from the settlement sites of Tå
gerup and Ringsjöholm.

Material X Min-max
Tågerup (n=5) 46,0 41,8-48,4
Mesolitikum, Sydskand. (n=70) 45,5 39,0-58,0
Mesolitikum, Skåne (n=27) 45,5 39,0-58,0
Mesolitikum, Danmark (n=42) 45,4 40,0-54,5
Kongemoseboplatser (n=38) 44,9 39,0-52,0
Ertebølleboplatser (n=25) 46,6 40,0-58,0

Tabell 8. Mankhöjdsberäkning (cm) av längd på språngbenet (GLI) 
enligt Teichert (1969) jämfört med storleksuppgifter av vildsvin från 
Bialowiezaskogen, Vitryssland hämtade ur Briederman (1990). Esti
mates of height (cm) based on the length of the talus (CL!) accor
ding to Teichert (1969), compared with data on the size of wild boar 
from the Białowieża forest, Belarus, from Briederman (1990).

Mankhöjd X Min-max
Tågerup (n=10) 92,6 87,7-99,3
Ringsjöholm (n=13) 89,5 79,3-98,3
<7, 2-5 år, Białowieża (n=70) 93,0
o’, >5 år, Białowieża (n=35) 99,4 110 (max)
9, 2-5 år, Białowieża (n=78) 86,5
9, >5 år, Białowieża (n=30) 87,6 93 (max)
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Tabell 3. Sammanställning av däggdjur (mammalia) från Tågerup. Synthesis of mammals from Tågerup.

Älg:

IMISP MINI Alder Kön

Fasl 41 3
1 ind. 13-16 mån 
(tandframbrott), 1 ind 
>2 år (epifys)

V

Fas II
Fas III

Rådjur:

IMISP MNI Alder Kön

Fasl 384 13
2 stjuvenila (3-5 mån, 4- 
12 mån), 6 st adulta (12- 
15 mån, 1-3 år, 1-3 år, 3-

19,2cf

Fas II 82 4
1 st juvenil (7-9 mån), 3 
st adulta (13-15 mån, 3-7 
år, >7 år)

1 9,1 d1

Fas III 108 4 1 st juvenil (4-12 mån), 2 
st adulta (1-5 år, 1-5 år)

Kronhjort:

NISP MNI Alder Kön

Fas I 518 15

1 stjuvenil/subadult (<24 
mån), 6 st adulta (26-55 mån, 
26-55 män, 27-50 mån, 10- 
12 år, >12 år, >14 år)

1 9,1 d-

Fas II 84 3 2 st adulta (26-40 mån, >4 år) -

Fas III 129 3 1 juvenil (4-10 mån), 2 adulta 
(18-42 mån, 7-12 år)

Vildsvin:
NISP MNI Alder Kön

Fasl 490 15
3 juvenila (<12 mån, <12 mån, 
<12 mån), 4 adulta (12-24 mån, 
12-24 mån, 12-36 mån, 3-5 år)

4 9,3
c?

Fas II 58 4 1 juvenil (<12 mån), 3 adulta 
(14-35 mån, 14-35 mån, 2-5 år)

1 9,1
cT

Fas III 81 4 2 stjuvenila (<12 män, 6-12 
mån), 2 st adulta (1-3 år, >3 år)

1 ¥

Gråsäl:

NISP MNI Alder Kön

Fas I 28 2 Adulta (epifyser, osteometri) 19,V

Fas II
Fas III 4 1 Adult (epifyser fuc)

MÅTT
Fas I Cr. terno: bredd 49,2 Fe: SDb 27,2/S Dd 12,9

Hund:

NISP MNI Alder Kön

Fasl 39 4 Tre adulta individer (epifys, 
tander), en juvenil <6 mån

Fas II 1 1 >6 mån (permanent tand) -
Fas III 17 2 Adulta individer (epifys, tander)

MÄTT

Fas I Mi: L:22,3/ B:9,3; L:22,2; L:(23,6)/ B:9,5; L:23,1/ B:9,2
M':B:15,7 P4:L:19.9 Bäcken: Sh:20,6 Sb:10,9

Fas II Mil.19,1
Fas III M1:L:11,5 M2:L:8,3/B:6,2 Fe Bd:(31,4) Sc Glp:(28,7)

Varg:

NISP MNI Alder Kön
Fasl 6 1 Adult (epifyser, tänder)
Fas II 1 1 >4 mån -

Fas III 4 1 Adult (epifys, tander) -

MÄTT
Fas I P4:L 29,2 Mt4:GL 102,9/Bd 12,1

Fas III Md: P1-P4: 54,3 P2-P4:47,0 Mi(alv): L 27,8 M,:L 29,8/B 11,5 
M2:L 11,9/B 9,4 M£:L 9,0

Rödräv:

NISP MNI Alder Kön
Fas I 2 1 Adult (epifyser)
Fas II 1 1 Adult (permanent tand) -

Fas III 8 2 Adulta (permanenta tander, 
epifys)

MÅTT
Fas II Mi: L 15,4
Fas III Mj: 110,3/611,8 W: L 9,8/ B 11,1

Brunbjörn:

NISP MNI Alder Kön
Fas I 23 2 Adulta (tander, epifys)
Fas II 8 2 Adulta -

Fas III 2 1 Adult -

MÅTT

Fas II P4:L 16,8/B 12,0 M1: L 23,6/B (16,6) M2:L (28,4)/B 16,8
IW:L 32,2/B 18,2 Mil 31,8/B 18,0

Vildkatt:

NISP MNI Ålder Kön
Fas I 1 1
Fas II 3 1 >4 mån
Fas III 8 1

Utter:

NISP MNI Ålder Kön
Fas I 3 1 >24 månader
Fas II - - -
Fas III 5 1 >12 månader

Grävling:

NISP MNI Ålder Kön
Fasl 7 3
Fas II 1 1
Fas III 1 1 -

Skogsmård:

NISP MNI Ålder Kön

Fas I 7 1 Adult (epifyser)

Fas II 2 1 >6 månader -

Fas III 10 2 1 ind. juvenil (epifys fui),
1 ind. adult (epifys fuc)

219
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Tabell 9. Sammanställning av fiskbensmaterialet från Sydskandinaviska mesolitiska kustboplatser. Ett plustecken (+) anger förekomst med min
dre än en procent. Övriga siffror anger procentandelar av det totala antalet bestämda fiskben per boplats. Tabellen bygger på uppgifter ur Møhi 
(1970b), Lepiksaar (1982), Hallström (1984), Jonsson (1988), Bødker Enghoff (1994).
Synthesis of fishbone material from Mesolithic coastal sites in southern Scandinavia. A plus (+) indicates an occurrence of less than one per 
cent. Other figures state percentages of the total number of identified bones per settlement site. The table is based on data from Møhi 
(1970b), Lepiksaar (1982), Hallström (1984), Jonsson (1988), Bødker Enghoff (1994).
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Rödspätta (Pleuronectes platessa) + + + + +
Skrubba (Platichthys flesus) + + 1 + + + + 5 + + 1 + +
Sandskädda (Limanda limanda) +
Spätta (Pleuronectidae) 30 44 4 16 39 5 46 70 46 5 4 50 23 21 + 1 52
Tonfisk (Thunnus thynnus) + +
Makrill (Scomber scombrus) + + 4 1 + + + + + + + + + + 2
Abborre (Perea fluviatilis) + 1 17 + + + + + + 3 +
Knot (Eutriglia gurnardus) + + + + + 1
Grasej (Pollachius virens) + + + + + +
Lyrtorsk (Pollachius pollachius) + + + +
Gråsej/Lyrtorsk (Pollachius sp.) + + + 1
Vitling (Merlangius merlangus) + + + + +
Kolja (Merlanogrammus 
aeglefinus)

+ +

Torsk (Gadus morhua) + 1 38 11 1 1 4 2 2 70 96 + + 4 2 3 + 2 +
Torskfisk (Gadidae) 1 39 80 68 49 68 48 20 42 25 73 20 7 8 2
Braxen (Abramis brama) + + + + + +
Björkna (Blicca bjoerkna) + +
Sarv (Scardinius 
erythrophthalmus)

+ + + + + +

Id (Leuciscus idus) + +
Mört (Rutilus rutilus) + + + + + + + + + 3 1
Sutare (Tinea tinea) + + + +
Karpfisk (Cyprinidae) + 1 1 + + + 1 2 1 3 64 13
Laxfisk (Salmodiae) 2 1 + + + + + + + + + + 1
Gädda (Esox lucius) 1 21 1 + 1 + + 1 + + + + + +
Ål (Anguilla anguilla) 3 17 5 + 1 + 2 2 3 5 + + 8 1 38 17 56 8
Sill (Clupea harengus) 63 5 + 4 + + + + + 19 + + 3 1 14 1 +
Pigghaj (Squalus acanthias) + 3 + 3 22 + 1 4 + + + + + + 32

Fas I Fas II Fas III
NISP MNI NISP MNI NISP MNI

Rådjur 28% 30% 37% 36% 34% 36%
Kronhjort 37% 35% 38% 27% 41% 27%
Vildsvin 35% 35% 26% 36% 25% 36%

4 Tabell 10. Den relativa fördelningen av rådjur, kronhjort och vild
svin i djurbensmaterialet från Tågerup. Kvantifieringen är baserad på 
antal fragment per art samt MNI-värdet för respektive art. Värdena av
ser fördelningen mellan dessa tre arter inom respektive fas.
The relative distribution of roe deer, red deer, and wild boar among 
the animal bones from Tågerup. The quantification is based on the 
number of fragments per species and the MNI value for each spe
cies. The values concern the distribution of these three species in 
each phase.
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Appendix I
Artlistor

Artlista, däggdjur fas I. Species list, mammals, phase /.

HUVUDREGION

Antler 2 2 36

Calvarium 1 17 7 10 1 1 3 1 4

Mandibula 1 6 3 15 2 1 4 1 1 4 1 1 1

Dentes 23 88 86 157 5 2 1 1 19 6 1 7 12 3 12 1

BÅLREGION

Atlas 5 2 1 1

Axis 1 4 3 1

V.cer 1 5 3

V.tho 1 7 3 1

V.lum 4 4

V.indet

Costae 2 8 5 1

Sternum 3

Sacrum 1 2 1

Scapula 12 10 13 2

Coxae 18 9 7 1 1

EXTREMITETER

Humerus 19 23 20 2 1 1 1 1

Radius 1 17 19 16 3 1 2 1

Ulna 8 4 13 3 1 1 1 1 1

Carpal 1 12 36 23 1

Metacarpal 12 32 20 1 2 5

Femur 12 9 2 2 1 1

Tibia 1 26 20 19 3 1 5
Fibula 5

Patella 1 1 4

Astragalus 22 19 29 1 1 1 2
Calcaneus 12 21 27

Ovr. tarsal 7 14 16 2 1 1
Metatarsal 4 45 39 13 3 2 1 2 3 1
Metapod 4 18 35 15 1 1
Sesamoide 1 1 7 5

Phalanx 1 1 14 33 19 5 3 2 1 2 1 2
Phalanx 2 2 8 16 9 1 2 1 1
Phalanx 3 2 5 8

Summa: 1 41 384 518 490 1 28 21 1 3 7 7 6 39 2 23 3 12 12 3 21 4
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Artlista, däggdjur fas II. Species list, mammals, phase II.
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Artlista, däggdjur fas III. Species list, mammals, phase III.

HUVUDREGION
Antler
Calvarium 4 1 1
Mandibula 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1
Dentes 39 38 43 3 1 2 11 5 24 1 21 2
BÅLREGION
Atlas
Axis 1 3
V.cer 2 1
V.tho 4 1
V.lum 1 1
V.indet 2 4
Costae 1 1 1
Sternum
Sacrum 1
Scapula 1 1 1 1 1
Coxae 3 4 1 1
EXTREMITETER
Humerus 2 1 3 1 2 4 2 1
Radius 3 1 1 1
Ulna 2 3 2 1 1
Carpal 2 6 1
Metacarpal 1 4 8 1
Femur 1 7 2 3 1
Tibia 7 2 3 2 2
Fibula 1 1
Patella 1
Astragalus 7 4 2 1
Calcaneus 7 3 5 1 1
Ovr. tarsal 4 5 2 1
Metatarsal 4 4 1 1 1
Metapod 10 6 1
Sesamoide 1 1
Phalanx 1 7 12 2 2 1 1 2 1 1
Phalanx 2 2 10 3 1 1 2 1 1
Phalanx 3 1 1 1
Summa: 108 129 81 2 4 8 5 1 10 2 17 8 2 3 1 40 2 36 4
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Cranium

Mandibula

Vertebrae 1

Clavicula

Coracoid 3 1 1 1 1 1

Furcula 1

Scapula

Sternum 1

Humerus 1 1 1 1 2 1 1 1

Radius

Ulna 2 1 2 1 2

Carpometacarpus 1

Coxae

Femur 1

Tibiotarsus

Fibula

Tarsometatarsus

Phalanges 1
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Artlista, fågel fas II. Species list, birds, phase II.
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Artlista, fågel fas III. Species list, birds, phase III.
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Cranium Cranium
Mandibula Mandibula
Vertebrae Vertebrae
Clavicula Clavicula
Coracoid Coracoid 1
Furcula Furcula
Scapula Scapula 1
Sternum Sternum
Humerus 1 Humerus
Radius Radius
Ulna Ulna
Carpometacarpus Carpometacarpus 1
Coxae Coxae
Femur Femur
Tibiotarsus Tibiotarsus
Fibula Fibula
Tarsometatarsus Tarsometatarsus 1
Phalanges Phalanges 2 2 1
Summa: 1 Summa: 14 2 11



Artlista, fisk fas I. Species list, fish, phase I.

Paraspehnoideum 4

Praevomer 2
Vomer 2
Basioccipitale 5 2

Prooticum 2 101

Otholith 1

Praemaxillare 2 2

Maxillare 2 18

Dentale 1 1 2 11

Dentes
Articulate 1 2
Quadratum 7
Palatinum 1
Ectopteryqoideum 1

Praeoperculare 7 42

Interoperculare 18

Operculare 1 75

Suboperculare 69

Hyomandibulare 3 1

Keratohyale 14

Urohyale 3

Branchialia 1

Os pharynqeum inf.
Posttemporale 2

Suprachleithrale 1

Cleithrum 2 16 1

Postchleitrale 2 1 36

Vertebrae 1 14 1 13

Vertebrae 2-4 4 19

Vertebrae praecaudale 16 4 2 443

Vertebrae caudate 43 3 40 409

Vertebrae 436 1 2 59

Fenstråle 1

Spina pinnae
Os anale 23

Fentagg
Summa: 8 593 2 1 1 4 14 2 42 62 1269
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Artlista, fisk fas II. Species list, fish, phase II.
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Paraspehnoideum

Praevomer

Vomer 1

Basioccipitale

Proolicum

Praemaxillare 1

Maxillare

Dentale 2

Dentes

Articulate

Quadratum

Palatinum

Ectopterygoideum

Praeoperculare

Interoperculare

Operculare

Suboperculare

Hyomandibulare

Keratohyale

Urohyale

Branchialia 1

Os pharyngeum inf.

Posttemporale

Suprachleithrale

Cleithrum

Postchleitrale

Vertebrae 1 1

Vertebrae 2-4 2

Vertebrae praecaudale 1

Vertebrae caudale 1

Vertebrae 8

Spina pinnae

Os anale

Fentagg

Summa: 8 7 3
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Artlista, fisk fas III. Species list, fish, phase III.

03
O
-D
<

.3
45

a
-E

1
CTJo

5

XJ
O

I
■2
'5

8*

<✓)

szCD
cn

Q-

Paraspehnoideum 19
Praevomer
Vomer 14 2

Basioccipitale 6
Prooticum
Praemaxillare 17 78

Maxillare 38
Dentale 9 32 1 2

Dentes 5

Articulare 5

Quadratum 19 1

Palatinum 1

Ectopteryqoideum
Praeoperculare
Interoperculare
Operculare
Suboperculare
Hyomandibulare
Keratohyale i
Urohyale
Branchialia 19

Os pharynqeum inf. 1 1 2

Posttemporale 11

Suprachleithrale 15

Cleithrum
Postchleitrale
Vertebrae 1 5 31 1 3

Vertebrae 2-4 2 6 404 1 6 2

Vertebrae praecaudale 1 3 6 342 2 1 1 48

Vertebrae caudale 17 1 3 536 10 3 2 50

Vertebrae 50 9 8 1 76 4 10 2 96 3

Spina pinnae 4
Os anale 6
Fentaqq 6
Summa: 80 11 24 6 27 164 1 1 18 14 13 108 103 9
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Appendix II

MAU-värden för rådjur, kronhjort och vildsvin från fas I, Tågerup.
MALI values for roe deer, red deer, and wild boar from phase I, Tågerup.

Kronhjort Rådjur Vildsvin
Dentes 26 30 29
At 21 0 21
Ax 21 10 14
V.cer 2 2 4
V.tho 3 0,8 1
V.lum 5 0 6
Costae 2 0,8 1
Sc 37 55 46
Hu px 5 0 0
Hu di 74 75 61
Ra px 32 45 39
Ra di 42 30 18
Ulpx 21 30 39
Uldi 5 5 7
Me px 47 20 36
Me di 37 5 0
Cox 21 50 21
Fe px 5 15 4
Fedi 21 20 4
Ti px 5 20 7
Ti di 47 40 50
As 100 100 100
Ca 53 20 82
Mt px 42 30 18
Mt di 32 25 0
Ph 1 21 10 6
Ph 2 12 6 8
Ph 3 4 2,5 4
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Appendix III
,4C-dateringar av osteologiskt material från Tågerup

,4C-dateringar av osteologiskt material från Tågerup, SU 6. Fu: förundersökning.
MC dates of osteological material from Tågerup, SU 6. Fu: preliminary investigation.

Lab nr '"C-alder BP Anl nr Art Element 813C %, Kal BC/AD 1a Kal BC/AD 2a
Ua-8365 7380±90 Laqer111, Fu Obest ml Obestämt 6360-6050 6380-6010
Ua-8635 7460=70 Laqer 108, Fu Cervus elaphus Antler - 6370-6190 6420-6060
U a-863 5 7270±65 Laqer110, Fu Obest mt Obestämt 6170-6010 6190-5970
Ua-9180 6760+75 Laqer 114, Fu Capreolus capreolus Cranium -24,6 5680-5530 5740-5480
Ua-9936 6785+60 Laqer6 Cervus elaphus Antler -21,8 5680-5590 5730-5520
Ua-9937 7345+60 Laqer4 Cervus elaphus Antler -22,7 6220-6050 6360-6010
Ua-9938 7290+75 Laqer 6 Cervus elaphus Antler -22,8 6180-6030 6240-5960
Ua-9939 7470+80 Laqer4 Cervus elaphus Cranium+Antler -22,6 6380-6190 6460-6060
Ua-9940 7610+85 Laqer4 Homo sapiens Cranium -20,5 6540-6250 6600-6220
Ua-9941 7480+80 Laqer 4a Cervus elaphus Metacarpal -22,2 6380-6210 6460-6060
Ua-9942 7615+90 Laqer4b Sus scrota Astraqalus -22,3 6540-6250 6600-6220
Ua-9943 7435+85 Laqer 4 Cervidae Ulna -22,7 6370-6180 6420-6050
Ua-9944 7810+95 Laqer4 Canis fa miliaris Metacarpal 4 -19,1 6760-6460 7000-6400
Ua-9956 7355+75 Laqer 4 Capreolus capreolus Scapula -22,6 6230-6040 6370-6010
Ua-25186 7430+65 Laqer4 Ursus årelos Metacarpal 4 -21,7 6360-6180 6390-6060
Ua-25187 7605+65 Laqer 4 Cervus elaphus Tibia -22,0 6470-6360 6550-6230
Ua-25188 7510+65 Laqer 4 Ursus arctos Scapula -20,8 6390-6230 6460-6180
Ua-25189 7645+80 Laqer 4 Cervus elaphus Metapod -22,4 6550-6370 6610-6230
Ua-25190 7355+65 Laqer 4 Sus scrofa Tibia -21,4 6220-6050 6360-6010
Ua-25191 5700+70 Laqer6 Sus scrofa Fibula -21,2 4670-4460 4720-4360
Ua-25192 7440+65 Laqer 4 Canis familiaris Radius -20,6 6360-6180 6410-6060
Ua-25193 5070+70 Laqer4 Sus scrofa Femur -24,2 3950-3790 3990-3700
Ua-25194 7670+75 Laqer 4 Canis familiaris Femur -17,6 6550-6410 6620-6250
Ua-25195 7335+85 Laqer 6 Sus scrofa Astraqalus -23,8 6220-6040 6370-5990
Ua-25196 7140+65 Laqer 4 Sus scrofa Astraqalus -22,0 6040-5880 6120-5810
Ua-25197 7415+80 Laqer4 Homo sapiens Femur -21,1 6370-6170 6410-6040
Ua-25198 7740+80 Laqer4 Bos primiqenius Carple 2+3 -23,1 6610-6460 6800-6350
Ua-25199 7440+80 Laqer4 Sus scrofa Flumerus -21,7 6370-6180 6420-6050
Ua-25200 7760+65 Laqer4 Canis familiaris Radius -18,5 6600-6470 6710-6420
Ua-25201 7595+70 Laqer 4 Cervus elaphus Metacarpal -19,5 6470-6260 6550-6220
Ua-25202 7420+65 Laqer4 Sus scrofa Mandibula -22,2 6360-6170 6390-6050
Ua-25203 7385+80 Laqer 4 Canis lupus Metatarsal 5 -22,2 6360-6060 6380-6020
Ua-25204 7405+85 Laqer4 Halichoerus qrypus Ulna -15,0 6370-6060 6410-6040
Ua-25205 7745+65 Laqer4 Phoca indet. Tibia -14,5 6600-6460 6700-6410
Ua-25206 8095+90 Laqer 4 Halichoerus qrypus Cranium -17,2 7260-6770 7450-6650
Ua-25207 7470+90 Laqer 4 Canis familiaris Coxae -21,0 6380-6190 6460-6060
Ua-25208 7225+75 Laqer4 Canis familiaris Mandibula 6160-5970 6190-5880
Ua-25209 7430+80 Laqer4 Cervus elaphus Metatarsal -22,3 6370-6170 6420-6050
Ua-25210 6690+80 Laqer 4 Sus scrofa Astraqalus -23,0 5630-5480 5680-5440
Ua-25211 7225+65 Laqer 4 Sus scrofa Astraqalus -21,8 6120-5970 6180-5950
Ua-25212 7575+75 Laqer 4c Sus scrofa Astraqalus -23,0 6470-6250 6540-6190
Ua-25213 7515+80 Laqer4 Sus scrofa Astraqalus -21,8 6410-6230 6460-6170
Ua-25214 6770+70 Laqer4 Cervus elaphus Calacaneus -24,0 5690-5580 5740-5490
Ua-25215 7415+60 Laqer4 Sus scrofa Coxae -22,3 6360-6170 6380-6050
Ua-25216 7185+60 Laqer4 Capreolus capreolus Tibia -23,5 6110-5960 6170-5880
LuA-4637 6700+110 Laqer6 Cervus elaphus Metatarsal -22,7 5720-5520 5810-5470
LuA-4638 7260+100 Lager 4 Capreolus capreolus Metatarsal - 6220-6020 6380-5910

,4C-dateringar av osteologiskt material från Tågerup, SU 7. ,4C dates of osteological materia! from Tågerup, SU 7

Lab nr 14C-älder BP Anl nr Art Element S13C %o Kal BC/AD 1a Kal BC/AD 2a
Ua-25116 5905+/-75 Laqer22 Sus scrofa Tibia -22,3 4910-4710 4950-4570
Ua-25117 6505+/-75 Laqer22 Cervus elaphus Humerus -23,3 5490-5320 5570-5280
Ua-25184 6370+/-60 Laqer22 Sus scrofa Ulna -22,4 5420-5250 5440-5220
Ua-25185 6025+/-55 Lager 103, Fu. Sus scrofa Calcaneus -22,3 4990-4830 5060-4790
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Appendix IV
Metrisk data för osteologiskt material från Tågerup
Mätvärden anges i millimeter. En parentes betyder att benet var skadat vid mätpunkterna och där det exakta 

värdet är något osäkert. Samtliga mätvärden avser Tågerup där inget annat anges.
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Osteometrisk data för scapula från rådjur (Capreolus capreolus). 
Mätningar enligt von den Driesch (1976). Osteometrie data on sca
pula from roe deer (Capreolus capreolus). Measurements according 
to von den Driesch (1976).

Scapula GB GLP SLC
Fas 1 21,8 30,5 20,0

20,0 29,3 16,1
- 16,6

16,2
- 19,0

17,3
(19,2)
15,9

Fas II - 13,7

Osteometrisk data för astragalus från rådjur (Capreolus capreolus) 
från boplatsen Ringsjöholm. Mätningar enligt von den Driesch 
(1976). Osteometrie data on astragalus from roe deer (Capreolus 
capreolus) from the Ringsjöholm settlement site. Measurements ac
cording to von den Driesch (1976).

GLI GLm Bd
30,4 29,1 20,4
33,8 - (20,8)
31,4 29,7 20,9
30,1 28,5 19,8
28,9 27,1 18,5

- 29,5 19,2
- 19,3

(31,3) (31,1) -

30,5 28,3 19,6

Osteometrisk data för tibia från rådjur (Capreolus capreolus). Mät
ningar enligt von den Driesch (1976). Osteometrie data on tibia 
from roe deer (Capreolus capreolus). Measurements according to 
von den Driesch (1976).

Osteometrisk data för M3 från kronhjort (Cervus elaphus). Mätningar 
enligt von den Driesch (1976).
Osteometrie data on M3 from red deer (Cervus elaphus). Measure
ments according to von den Driesch (1976).

Tibia Bd Mi länqd
Fas 1 30,6 / 27,9 / 28,3 / 29,3 Fas 1 1 35,3 /33,8/33,6
Fas II 28,9
Fas III 28,8/ 27,5

Osteometrisk data för astragalus från rådjur (Capreolus capreolus). 
Mätningar enligt von den Driesch (1976). Osteometrie data on ast
ragalus from roe deer (Capreolus capreolus). Measurements accor
ding to von den Driesch (1976).

Osteometrisk data för scapula från kronhjort (Cervus elaphus). Mät
ningar enligt von den Driesch (1976).
Osteometrie data on scapula from red deer (Cervus elaphus). Mea
surements according to von den Driesch (1976).

Astraqalus GLI GLm Bd
Fasl 33,0 31,6 19,7

30,5 29,8 18,8
20,6

(31,8) 30,9 20,9
30,7
31,3 30,3 20,2
33,1 31,7 21,3

31,2 20,5
30,7 (18,3)

31,9 30,9
30,7 29,0 19,4
30,9 - -

32,6 29,9 20,5
30,8 29,6 19,1

Fas II 32,5 30,2 18,7
29,7 29,5 17,9

Fas III 32,0 30,3 20,2
31,3 29,6 19,2

(27,1)
30,1 29,1 (19,0)

Scapula GB GLP SLC
Fasl 43,0 (59,7)

- 32,7
44,2 (61,6) (34,7)

32,6

Osteometrisk data för tibia från kronhjort (Cervus elaphus). Mätning
ar enligt von den Driesch (1976).
Osteometrie data on tibia from red deer (Cervus elaphus). Measure
ments according to von den Driesch (1976).
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Osteometrisk data för astragalus från kronhjort (Cenzus elaphus). 
Mätningar enligt von den Driesch (1976).
Osteometrie data on astragalus from red deer (Cenzus elaphus). Me
asurements according to von den Driesch (1976).

Astragalus GLI GLm Bd
Fas 1 (55,2) 50,8 32,0

60,2 56,1 37,8
57,3 52,5 35,4
57,1 53,2 34,0
56,2 52,0 32,9
59,1 55,0 38,5
60,5 56,9 35,8

32,1
(50,3)

(62,0) - -

57,5 52,6 34,9
59,3 56,2 38,2

Fas II 57,6 53,3 34,8
55,7 51,9 32,6

(55,4) •
(54,9) 50,5 -

Fas III (55,2) (51,0) (32,9)

■ 32,9

Osteometrisk data för M3 från vildsvin (Sus scrota). Mätningar enligt 
von den Driesch (1976) bortsett från WA och WP enligt Bull & Payne 
(1988). Osteometrie data on M3 from wild boar (Sus scrofa). Mea
surements according to von den Driesch (1976), except for WA and 
WP which come from Bull & Payne (1988).

U/h längd WA WP
Fas 1 47,8 21,8 21,0

(44,1) (20,4) (19,2)
(48,1) - 18,6

(20,2)
(41,8) 19,4

Fas II 48,4 18,2 18,0
19,5 18,6

Osteometrisk data för scapula från vildsvin (Sus scrofa). Mätningar 
enligt von den Driesch (1976) bortsett från WA och WP enligt Bull & 
Payne (1988). Osteometrie data on scapula from wild boar (Sus 
scrofa). Measurements according to von den Driesch (1976), except 
for WA and WP which come from Bull & Payne (1988).

Scapula GB GLP SLC
Fas I (45,5) 33,7

(20,2)
19,3

- - 24,2
Fas III 33,5 47,5 -

Osteometrisk data för humerus från vildsvin (Sus scrofa). Mätningar 
enligt von den Driesch (1976) bortsett från WA och WP enligt Bull & 
Payne (1988). Osteometrie data on humerus from wild boar (Sus 
scrofa). Measurements according to von den Driesch (1976), except 
for WA and WP which come from Bull & Payne (1988).

Humerus Bd BT HTC
Fas I (56,4) (39,7) 26,3

50,3 37,9 24,2
(51,8) 37,7 24,2
47,3 (34,0) 22,7

(47,8)
23,2

Fas III 49,6 (38,8) (24,3)

Osteometrisk data för astragalus från kronhjort (Cervus elaphus) från 
boplatsen Ringsjöholm. Mätningar enligt von den Driesch 
(1976). Osteometrie data on astragalus from red deer (Cervus el
aphus) from the Ringsjöholm settlement site. Measurements accor
ding to von den Driesch (1976).

GLI GLm Bd
56,1 51,9 36,7
58,4 52,7 (35,0)
56,5 52,3 35,9
55,7 51,7 33,5
59,8 54,5 (37,3)
58,6 - -

35,0
55,9 -

55,0 (51,3) 33,2
61,2 58,1 38,1
58,8 53,9 35,6
59,4 53,7 39,0

(58,9) - -

(58,6) - 38,0

Osteometrisk data för tibia från vildsvin (Sus scrofa). Mätningar enligt 
von den Driesch (1976) bortsett från WA och WP enligt Bull & Payne 
(1988). Osteometrie data on tibia from wild boar (Sus scrofa). Me
asurements according to von den Driesch (1976), except for WA and 
WP which come from Bull & Payne (1988).

Tibia Bd SO
Fas I 42,0 -

(35,9)
(33,7)
36,5 -

36,3

(38,8)
(20,2)
25,6

Fas III 37,3 ■

Osteometrisk data för astragalus från vildsvin (Sus scrofa). Mätningar 
enligt von den Driesch (1976) bortsett från WA och WP enligt Bull & 
Payne (1988). Osteometrie data on astragalus from wild boar (Sus 
scrofa). Measurements according to von den Driesch (1976), except 
for WA and WP which come from Bull & Payne (1988).

Astragalus Gil GLm Bd
Fas I 54,8 50,5

(52,8) 28,8
(50,9) 48,0 29,1

- (46,8) -

(49,3) 45,0 (29,8)
53,0 (48,2)

40,7 (26,5)
(49,0) 44,0 (26,7)
49,0 43,8 28,8
49,0 44,2 -

54,1
47.2
49.3 

(55,5)
29,9

Fas II (46,7) 45,8
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Osteometrisk data för astragalus från vildsvin (Sus scrofa) från bop
latsen Ringsjöholm. Mätningar enligt von den Driesch (1976). 
Osteometrie data on astragalus from wild boar (Sus scrofa) from the 
Ringsjöholm settlement site. Measurements according to von den 
Driesch (1976).

GLI GLm Bd
54,9 50,2 30,6
47,2 43,1 27,8

(49,5) (45,6) (27,6)
47,6 -

47,8 43,1 (28,5)
- 44,2 -

47,7 43,7 26,5
52,3 48,0 30,0

(53,2) 49,8 -

44,3 -

(48,3) 44,4 27,6
54,3 49,3 30,0
49,0 44,4 25,8
51,8 46,7 (30,8)
49,9 44,0 (28,0)

Osteometrisk data för os anale från spätta (Pleuronectidae). Mätning
ar enligt Bødker Enghoff (1994).
Osteometrie data on os anale and vertebra 1 from plaice (Pleuronec
tidae). Measurements according to Bødker Enghoff (1994).

Os anale OA
Fas 1 2,3/2,6/3,0/3,0/3,273,4/4,3
Fas III 1,8/2,072,2/2,6 /3,0/3,3

Osteometrisk data för vertebrae I från spätta (Pleuronectidae). Mät
ningar enligt Bødker Enghoff (1994).
Osteometrie data on os anale and vertebra 1 from plaice (Pleuronec
tidae). Measurements according to Bødker Enghoff (1994).

Vertebrae 1 W
Fas 1 2,8 / 3,0 7 3,0/3,1 / 3,4 / 3,5 / 3,5 73,8/4,1 / 4,2 / 4,2 / 

4,3/4,9
Fas III 3,7

Osteometrisk data för vertebrae I från sill (Clupea harengus). Mät
ningar av vertebrae I enligt Höglund (1977) och vertebrae caudalis 
enligt (Jonsson 1988).
Osteometrie data on vertebra I and caudalis from herring (Clupea 
harengus). Measurements of vertebra I according to Höglund 
(1977) and of vertebra caudalis according to Jonsson (1988).

Vertebrae I Bredd
Fasi 3,7 / 3,8 / 3,9 / 4,0 / 4,0 / 4,0 / 4,0 / 4,0 4,1 / / 4,2 / 4,7
Fas III 3,87 3,9 /4,0

Osteometrisk data för caudalis från sill (Clupea harengus). Mätningar 
av vertebrae I enligt Höglund (1977) och vertebrae caudalis enligt 
(Jonsson 1988).
Osteometrie data on vertebra / and caudalis from herring (Clupea 
harengus). Measurements of vertebra / according to Höglund 
(1977) and of vertebra caudalis according to Jonsson (1988).

Osteometrisk data för vertebrae 1 från torskfisk (Cadidae). Mätningar 
enligt Bødker Enghoff (1994). Osteometrie data on vertebrae I and 
II from cod (Cadidae). Measurements according to Bødker Enghoff 
(1994).

Vertebrae I
Fas III

W
3.6 / 3,6 / 3,6 / 4,0 / 4,0 / 4,114,1 / 4,2 / 4,2 / 4,3 / 4,5 /
4.7 / 4,8 / 4,9 / 4,9 / 5,7 / 5,9 / 6,0 / 6,0 / 6,1 / 6,2 / 6,2 / 
6,6/6,8 76,9/7,6/7,8/7,9/8,0

Osteometrisk data för vertebrae II från torskfisk (Cadidae). Mätningar 
enligt Bødker Enghoff (1994). Osteometrie data on vertebrae / and 
II from cod (Cadidae). Measurements according to Bødker Enghoff 
(1994).

Vertebrae II W
Fas III 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,1 / 5,4 / 5,6/6,1 / 6,1 / 6,1 / 6,2 / 6,2 /

6,7 / 7,0 / 7,1 / 7,2 / 7,2 / 7,4 / 7,5 / 7,5 / 7,9 7 7,9/8,1/ 
8,1/8,3/9,0/9,2/10,1/10,6

Vertebrae caudalis Fasl Fas III
(längd) (antal kotor) (antal kotor)

2,0 1 -

2,1 1
2,2 - -

2,3 1
2,4 1
2,5 1 -

2,6 4 -

2,7 3 2
2,8 4 3
2,9 13 2
3,0 16 4
3,1 17 5
3,2 19 3
3,3 21 2
3,4 17 1
3,5 20 3
3,6 13
3,7 13 1
3,8 7 1
3,9 3 1
4,0 4 -
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Appendix V
Resultat från statistiska beräkningar

Paired t-test av osteometrisk data från Tågerup. Paired t-test of osteometric data from Tågerup.

Mean Diff. DF t-Value P-Value
Kronhjort (Cervus elaphus), Astraqalus, Bd, Täqerup, fas 1 - Bökeberq III 2,300 9 1,955 0,0823
Kronhjort (Cervus elaphus), Astraqalus, Bd, Täqerup, fas 1 - Rinqsjöholm -0,529 6 -0,710 0,5041
Vildsvin (Sus scrofa), mankhöjd, Täqerup, fas 1 - Rinqsjöholm 5,300 9 8,368 <0,0001
Hund (Canls familiaris), Mi, länqd, Täqerup, fas 1 - Konqemose-ZSandarnakultur 1,863 3 4,266 0,0236
Hund (Canis familiaris), IVh, länqd, Täqerup, fas 1 - Ertebøllekultur 4,738 3 15,225 0,0006
Björn (Ursus arctos), M2, länqd, Täqerup, fas II - Preboreal/boreal, Danmark -8,033 2 -4,265 0,0508
Björn (Ursus arctos), M2, länqd, Täqerup, fas II - Atlantikum/subboreal, Danmark -6,367 2 -2,820 0,1061
Torskfisk (Gadidae), totallänqd, Täqerup, fas III - Stationsvej 19, Vedbæk 0,577 51 0,757 0,4523
Torskfisk (Gadidae), totallänqd, Täqerup, fas III - Henriksholm-Bøqebakken, Vedbæk 4,423 51 9,671 <0,0001
Torskfisk (Gadidae), totallänqd, Täqerup, fas III - Maqlemoseqärd, Vedbæk 12,077 51 12,250 <0,0001
Torskfisk (Gadidae), totallänqd, Stationsvej 19 - Henriksholm-Bøqebakken, Vedbæk 1,313 66 1,561 0,1233
Torskfisk (Gadidae), totallänqd, Stationsvej 19 - Maqlemoseqärd, Vedbæk 14,542 106 22,541 <0,0001
Torskfisk (Gadidae), totallänqd, Henriksholm-Bøqebakken - Maqlemoseqärd, Vedbæk 10,791 66 10,404 <0,0001
Sill (Clupea harengus), totallängd, Tågerup, fas Ill-fas I -0,403 28 -10,722 <0,0001
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Hav och land
De naturomständigheter som främst präglat de mesolitiska bosättningarna vid Tågerup torde 

definitivt vara närheten till havet. De efteristida havsnivå förändringarna har gjort kusttrakterna till 

föränderliga miljöer och för att kunna förstå och förklara den mesolitiska befolkningens relation till 

sin omgivning, är en kartläggning av transgressionsförloppet i området av mycket stor betydelse. 

Ett exempel på den föränderliga miljöns omfattande prägel kan ännu idag ses på Öresunds botten 

utanför Landskrona. Här kan man nämligen följa Saxåns forna fåra flera kilometer genom det som

Sedimentanalyser av en transgressionslagerföljd

tidigare var landyta, före transgressionerna.



Mats Regnell Leif b j ö r k m a n 

S i v olsson Joachim Regnéll jan Risberg

per sandgren

Geologin kring Tågerup
I området runt Tågerup finns 20 till 40 meter mäktiga 

kvartära jordavlagringar ovanpå den underlagrande 

bergrunden som överst består av skrivkrita och Da- 

nienkalksten. Den mest utmärkande geologiska före

teelsen i området är den så kallade Alnarpssänkan 

som sträcker sig i en linje ungefärligen mellan Ystad 
och Landskrona. Sänkan är präglad av en förkast- 

ningszon som ursprungligen bildades för hundratals 
miljoner år sedan (troligen under trias) men som sena

re har förstärkts genom erosion. Alnarpssänkan är 
uppfylld med upptill 60 meter avlagringar från den 

senaste istiden (Miller 1976). Det är fascinerande att 
tänka sig att om en av våra neandertal-förfäder besökt 

Tågerup under den senaste mellanistiden och spanade 
söderut, så hade vederbörande utsikt över en flera ki

lometer bred flod.
Ädalarna i västra Skåne har till väsentliga delar bil

dats under slutet av den senaste istiden då inlandsisens 

smältvatten eroderade ut kanaler. Avsättningar i sam

band med isavsmältningen är i området tydlig bland 

annat genom det stora ”Saxtorpsdeltat”, vars nordli

gaste delar ingår i förhöjningen på Tågerupsnäset. 
Denna stora (sammantaget flera tiotals kvadratkilo

meter) sandavlagring bildades då vatten från issjöarna 
i Vombsänkan sökte sig mot kusten och omfattande 

erosion ägde rum längs smältvattnets dalgångar 

(Ringberg 1976).

Förutom isälvsavlagringar finns det i det tämligen 
flacka området morän som mestadels är lerig, men 

ibland även sandig-siltig. Moränen är i regel blockfat- 

tig och har en kalkhalt mellan 15 och 25%. Moränen 

är i området till delar svallad i ytan upp till cirka 20 

meter över havet, vilket återspeglar nivån för den hög

sta kustlinjen under senglacial tid. På nivåer under 

fem meter är däremot jordarna betydligt mer svallade, 

orsakat av transgressioner under efteristid. Längs Sax

åns och Brååns dalgångar förekommer svämsediment

som kan vara mer än tio meter mäktiga. Bevarade 

torvmarker förekommer söder om Tågerup, t.ex. mel

lan Saxtorp och Hofterup.

De naturomständigheter som främst präglat de me- 

solitiska bosättningarna vid Tågerup torde definitivt 

vara närheten till havet. De efteristida havsnivåföränd
ringarna har gjort kusttrakterna till föränderliga miljö

er och för att kunna förstå och förklara den mesolitiska 
befolkningens relation till sin omgivning, är en kart

läggning av transgressionsförloppet i området av myck
et stor betydelse (Regnell 1996, 1998). Ett exempel på 

den föränderliga miljöns omfattande prägel kan ännu 
idag ses på Öresunds botten utanför Landskrona. Här 

kan man nämligen följa Saxåns forna fåra flera kilome

ter genom det som tidigare var landyta, före transgressi- 

onerna (Larsson & Theander 1999).
I nutid är området ett utpräglat jordbruksland

skap, där all mark utom smala zoner längs åarna är 

eller nyligen har varit uppodlade. Under de allra se

naste åren har stora ytor ställts i träda eller utnyttjas 

som hagar för hästar och betesdjur.

Transgressionslagerföljden 
på Tågerup - BP 1
Världshavens fluktuationer och landhöjningen efter 

istiden gjorde att kustlinjen varierade betydligt under 

stenåldern, vilket i kustområden inneburit stora kon

sekvenser för miljön och för människan. Flera studier 

av strandförskjutningen har utförts i såväl Danmark 

som i Sydsverige (t.ex. Berglund 1971; Digerfeldt 

1975; Christensen 1995). Det är tydligt att olika 

strandförskjutningskurvor varierar mycket, även över 

ganska korta avstånd. Som exempel kan nämnas att 
den högsta transgressionsnivån i Barsebäcksområdet 

är cirka fyra meter, medan Kullaberg har upplevt nivå
er på närmare tio meter. Även tidpunkten då havet 

stod som högst på en viss plats, varierar mellan olika
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Figur 1. Strandförskjutningskurva från Vedbæk, Danmark (efter Christensen 1995). Shore-line displacement 
curve from Vedbæk, Denmark (from Christensen 1995).

områden. Den bästa jämförelsen till transgressionsför- 

loppet i den forna viken vid Tågerup står förmodligen 

att finna vid Vedbæk (fig. 1) på den danska sidan av 
Öresund (Christensen 1995). Vid Vedbæk har havs

ytan från lägre nivåer kommit upp till samma nivå 

som idag vid ungefär 7200 BP (okal.). Därefter höjdes 

nivåerna ytterligare för att mellan cirka 6400 och 

4800 BP pendla mellan 3,5 och 4,5 meter över nuva
rande havsnivå. Det finns emellertid goda skäl att anta 

att förloppet i strandförskjutningen och havsytans ni

våer vid olika tidpunkter har varierat lokalt. För att 
kunna förstå de omständigheter som rådde vid tiden 

för bosättningarna, måste en transgressionskurva eta

bleras specifikt för området vid Tågerup.

I samband med förundersökningarna hösten 1997 

borrades lagerföljden mellan Tågerupsnäset och Brå- 

ån i linje med den blivande bansträckningen. Borr

ningen skedde med en maskindriven skruvborr i sam

mantaget 11 punkter (fig. 2). Den dokumenterade 

stratigrafin består av upp till 20 meter sen- och post- 

glaciala sediment (fig. 3). En generell karakterisering 

av lagerföljden innebär nedifrån och upp:

• Senglaciala smältvattensediment i form av ler- 
laminerad silt och siltlaminerad lera som överlag

ras av en grov sand. I det djupaste partiet nådde 

provtagningen inte morän eller berggrund och de 

senglaciala sedimenten kan därför vara betydligt 

mäktigare än vad som beskrivs här.



Hav

Figur 2. Borrningar som ligger till grund för den rekonstruerade lagerföljden vid Tågerup. Undersökningsområdet är skrafferat. BP 1, huvudprofi
len där de olika analyserna är utförda, är indikerad. The corings that constitutes the reconstructed stratigraphy at Tågerup. The excavated area 
and the main profile (BP 1), are indicated.
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Figur 3. Den rekonstruerade lagerföljden vid Tågerup. The reconstructed stratigraphy at Tågerup.
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• Tidig-postglaciala sediment som avlagrats i en 

vattenfåra. Dessa lager är mycket varierade och 

återspeglar dynamiska förhållanden.

• Transgressionssediment som är mer eller mindre 

gyttjiga.

Metoder I den djupaste delen av den skruvborrade 

transekten provtogs en profil (BPI) i de översta två 

metrarna med provtagningsboxar i ett maskingrävt 

schakt. Den underlagrande delen provtogs med så 
kallad rysseborr. I den stratigrafiska beskrivningen av 

BPI (fig. 3) framgår det tydligt att lagerföljden i detalj 

är väsentligt mer komplex än vad som anges ovan. 

Som exempel på komplexiteten kan den undre delen 

av transgressionssedimenten nämnas, där grov sand 

mellanlagras av finkorniga gyttjiga lager.

Den analyserade lagerföljden i BP1 är 10,55 meter 
mäktig. Hittills har pollen- och diatoméanalys samt 

mineralmagnetiska- och sedimentkemiska analyser ut
förts. Makrofossilanalyserna på denna stratigrafi är 

ännu ej slutförda och redovisas först i delprojektets 

separata publikationsvolym.

Prover för pollen-, kiselmikrofossilanalys och kemis

ka analyser har analyserats på var 10:e centimeter. De 

magnetiska analyserna har utförts kontinuerligt genom 

att provburkar med 2 centimeters bredd har tryckts in i 
borrkärnan kant mot kant längs hela lagerföljden.

Diatoméanalyserna har utförts och tolkats av Jan Ris

berg, Kvartärgeologiska Institutionen, Stockholms 

Universitet. Det som här benämns diatoméanalys om

fattar förutom diatoméer (kiselalger) även andra kisel- 

mikrofossil såsom fytoliter, vilosporer av guldalger 
och spongienålar. Mikrofossilerna extraherades ur 

sedimenten genom den gängse metod som beskrivs av 
Battarbee (1986). Karbonaterna togs bort med 10% 

HC1. Det organiska materialet oxiderades bort med 

hjälp av 17% H,Or Denna process startade i rums

temperatur för att förhindra en allt för stark reaktion. 

Därefter placerades proverna i vattenbad där tempe

raturen successivt höjdes till 100° tills allt organiskt

material var oxiderat. Upprepad dekantering i 200 ml 

bägare med 2 timmars mellanrum avskilde merparten 

av lerfraktionen. Sammankittade lerpartiklar separe
rades med ammoniaklösning, varefter dekanteringen 

fortsatte tills att lösningen var klar. Grövre mineral
partiklar avskildes genom dekantering efter 5 sekun

der. Provet monterades i Naphrax och studerades un

der ljusmikroskop vid 1000 gångers förstoring där 

immersionsolja användes.
Allmän information om diatoméers ekologi hämta

des från Cleve-Euler (1951-1955), Mölder & Tynni 

(1967-75), Krammer & Lange-Bertalot (1986, 1988, 

1991a, 1991b), Risberg (1991) och Snoeijs m.fl. 

(1993-1998).
Diatoméer är en grupp organismer som vanligtvis 

är vattenlevande och som ofta har mycket specifika 

krav på levnadsmiljö. Exempel på viktiga miljöfakto
rer som styr olika diatoméarters förekomst är salthalt, 

pH och vattendjup. Vissa arter lever som plankton, 
dvs. de svävar fritt i vattenmassan. Andra lever på bot

ten eller på växter.

Vilosporer av guldalger (Chrysophyceae stomato- 

cyster) återfinns i många olika miljöer. De är vanligast 

i näringsfattiga sjöar med lågproduktion, men har 
även hittats i Östersjöns bottensediment, i torv samt i 

förhistoriska avfallsgropar.

Spongier lever både i marina och i sötvattensmiljö- 

er. De nålar av spongier som observerats i denna un

dersökning liknar de som har sitt ursprung i sötvatten- 

sarter. Spongienålar tolkas därför i detta sammanhang 

som ett tecken på influx från vattendragen.

Fytoliter, eller växtstenar, är kiselstrukturer som bil

das inuti växtceller. Framför allt gräs innehåller mycket 
fytoliter. De fytoliter som återfinns i vattenavsatta sedi

ment kommer ursprungligen från land- eller strandmil
jöer och är värdefulla indikatorer för erosion av ytjord, 

t.ex. i samband med havsyteförändringar.
I ett sammanfattande diagram (fig. 4) har dia- 

toméerna i den analyserade sekvensen grupperats med 

avseende på krav på salinitet. I fig. 5 återges de olika 

kiselstrukturer som är av betydelse för rekonstruktion 

av havsyteförändringar. Sammantaget har nära 220 

olika typer av diatoméer registreras i analyserna av BP 

1. Ett urval av diatométyper som är av extra stor vikt 
vid tolkningen av vattenståndsförändringar presente

ras i fig. 6.

Sedimentkemiska analyser har utförts och tolkats av 

Siv Olsson, Paleoekologiska laboratoriet, Lunds Uni

versitet. Totalt 114 prov har analyserats med avseende 

på organiskt och karbonatbundet kol, totalkväve och 

totalsvavel.
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Siltig lera Lera Gyttjelera Siltig lerig gyttja Siltig gyttja Laminerad sandig gyttja/gyttjig sand

Marina- och brackvattendiatoméer

Figur 4. Diatoméer från Tågerup, BP 1 (Figuren fortsätter på nästa uppslag.). 
Diatoms from Tågerup, BP 7. (The figure continues on the following pages.).
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Figur 5. Summadiagram av olika typer av kiselmikrofossil. Summary diagram of selected types of silica microfossils.

Makroskopiskt urskiljbara fragment av mollusk- 

skal avlägsnades från proven, som därefter torkades 

till konstant vikt vid 105° C. De torkade proven ho- 

mogeniserades genom malning på kulkvarn.

För att bestämma svavel- och kväveinnehållet väg

des mellan 40 och 50 mg prov i tennfoliekapslar till

sammans med ett pulver bestående av vanadinpentox- 

id, som katalyserar förbränningen av svavelförening
ar. Därefter skedde bestämningen genom förbränning 

vid 1200° C i ett kolonninstrument för elementar- 

analys (Carlo Erba NCS-Analyzer NA 1500).

Organiskt och karbonatbundet kol bestämdes ge

nom stegvis upphettning av provet från 100 till 1000° 

C i syrgas i en Lecougn (Carbon Analyzer RC-412). 

Instrumentet är utrustat med infraröd-detektorer för 

koldioxid och vatten. Koldioxidavgången som funk

tion av temperatur registreras kontinuerligt på en skri

vare, vilket tillåter att olika kolfaser kan urskiljas och 

bestämmas kvantitativt. Koldioxidkurvan indikerade

för vissa prov närvaro av även andra kolfaser än orga

niskt material och karbonater. Några av dessa prov 

behandlades med varm väteperoxid, varefter en förny

ad analys gjordes i kolanalysator. Väteperoxidbe- 

handlingen medför att huvudparten av det organiska 

materialet oxideras och det kol som eventuellt finns 

kvar i proven efter behandlingen är bundet i mer stabi

la kolfaser. I de aktuella proven visade sig denna kol

fas utgöras av träkol.

Halten minerogent material beräknades utifrån 

vikten på glödgningsresten, korrigerad för kalcium

oxid, som finns kvar som en del av glödgningsresten i 

prov innehållande kalciumkarbonat.
Variationer i djupled i koncentrationerna av kväve 

(N), organiskt kol (org. C), karbonatkol (carb. C) och 
svavel (S) visas i fig. 7.1 fig. 8 visas härledda variabler, 

såsom elementkvoterna org. C/N och S/org C samt 

halten minerogent material tillsammans med före

komsten av träkol.
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Figur 6. Ett urval av diatoméer med ekologisk betydelse. Selected diatom taxa with ecological significance.

Mineralmagnetiska analyser har utförts och tolkats av 

Per Sandgren, Paleoekologiska laboratoriet, Lunds 

Universitet.
Med magnetiska analyser kan man bestämma kon

centrationen av magnetiska mineral i ett prov och vil

ken eller vilka typer av magnetiskt mineral (t.ex. mag- 
netit, hematit, greigite) som förekommer samt deras 

storlek (superparamagnetiska partiklar, <0,3 järn; sta

bila endomänspartiklar, 0,3-0,5 (dm; flerdomänspar- 

tiklar, >0,5 (im). Dessa parametrar i ett sediment är en 

funktion både av det material som tillförts sedimentet 

externt från dräneringsområdet och de interna geoke- 

miska förhållanden (t.ex. tillgång/avsaknad av syre) 
som varit rådande i bassängen vid eller efter sedimen

tets avsättning1. Således kan under vissa förhållanden 

nya magnetiska mineral bildas. Under andra förhål

landen kan magnetiska partiklar upplösas. De magne

tiska analyserna kan, företrädelsevis tillsammans med 
andra parametrar, användas för att tolka förändringar

i paleomiljön. En fördel med magnetiska analyser är 

att de kan utföras relativt snabbt och att det därmed 

är realistiskt att göra kontinuerliga analyser av hela 

lagerföljder - vilket har skett på profilen BP 1 från 

Tågerup. Analyserna påverkar inte heller proverna, 

som senare kan användas för andra analyser.

' Följande parametrar har mätts på lagerföljden från Tågerup:

X "Mass specifik magnetisk susceptibilitet". Ett mått på
koncentrationen av ferrimagnetiskt material. Då dessa 
förekommer i mycket små mängder får även diamagne
tiska och paramagnetiska komponenter stor betydelse 
för resultatet.

ARM "Anhysteretic Remanent Magnetisation". Ett mått på
koncentrationen av små magnetiska partiklar som be
finner sig på gränsen mellan supermagnetiska och sta
bila endomänspartiklar.

SIRM "Saturation Isothermal Remanent Magnetisation". Ett
mått på koncentrationen av magnetiska partiklar, men 
påverkas även av partiklarnas storlek och den magnetis
ka mineralogin. ►
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Figur 7. De kemiska elementen kväve (N), organiskt kol (org. C), karbonatkol (carb. C) och svavel (S) i lagerföljden från Tågerup. The chemical 
elements nitrogen (N), organic carbon (org. C), carbonate carbon (Carb. C) and sulphur (S) in the stratigraphy from Tågerup.

Inledningsvis mättes volymssusceptibiliteten di

rekt på de sediment som förvarades i PVC-rännor, 

dvs. mellan 180 och 1055 centimeter. Analyserna

IRM-IOO "Isothermal Remanent Magnetisation". Efter SIRM-mät- 
ningen magnetiseras provet i ett negativt fält med styr
kan 100 ml varefter en ny mätning sker.

Baserat på de ovanstående mätningarna har följande förhållanden 
beräknats:

S-kvot S-kvoten beräknas som IRM-100/SIRM. Denna parame
ter används som en indikator för den dominerande 
magnatiska mineralogin och kan variera mellan -1 och 
+ 1. Värden nära -1 anger förekomsten av mineral som 
är lätta att magnetisera (t.ex. magnetit), medan värden 
nära +1 anger förekomsten av svårmagnetiserade mine
ral (t.ex. hematiti).

SIRM/x Kvoten utnyttjas som ett mått på magnetisk kornstorlek.
ARM/SIRM Även denna kvot kan utnyttjas för att bestämma den 

magnetiska kornstorleken.

gjordes med en Barrington ”high resolution surface 

scanning sensor” kopplad till en Barrington MS2- 

enhet. En mätning gjordes var fjärde millimeter. 
Sensorn som registrerar den magnetiska susceptibi- 

liteten (ungefär lika med provets ”magnetiserbar- 
het”) i de översta 2 millimetrarna måste ligga an 

mot sedimentytan för att mätningen ska bli kor

rekt. Resultatet visar i huvudsak hur mängden mag

netiska partiklar varierar i lagerföljden. Därefter 

trycks plastburkar med ytterdiametern 2x2x2 centi

meter kontinuerligt ned i sedimentet. Samtliga ana

lyser av dessa prover utfördes på det naturfuktiga 

materialet. Efter avslutad analys torkades proverna 

i cirka 50° och koncentrationen av magnetiska mi

neral har därefter beräknats på provets torrvikt. 

Resultatet uttrycks i SI-enheter.
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Figur 8. Kvoterna mellan organiskt kol och kväve (C/N) och mellan svavel och organiskt kol (S/org. C) samt halten av minerogent material och 
förekomsten av träkol. The qoutients between organic carbon and nitrogen (C/N) and between sulphur and organic carbon (S/org. C), the 
content of minerogenic material and the presence of charcoal.

Resultatet av de magnetiska analyserna av profilen 

BP 1 presenteras i två diagram. I fig. 9 redovisas 

susceptibiliteten mellan 180 och 1055 cm, där det 
även har markerats det intervall i vilket skal förekom

mer i ovanligt riklig mängd. Förekomsten av skal har 

medfört att den mätsensorn inte kunnat ligga direkt 

an jnot sedimentytan vilket i sin tur givit skenbart läg

re värden i intervallet mellan 800 och 880 cm. Baserat 
på de magnetiska analyserna kan olika zoner definie

ras (fig 10). Dessa är namngivna i enlighet med den 

generella zonering som de sammantagna analyserna 

definierar.

Pollenanalyserna är utförda av Leif Björkman samt ut

tolkade och redovisade av Leif Björkman och Joachim 

Regnéll, Paleoekologiska laboratoriet, Lunds Universi

tet. Dessa analyser utgör en betydelsefull grund för re

konstruktion av den regionala vegetationsmiljön. 

Framledes kommer de här redovisade analyserna att 
kompletteras med studier av mer strandnära lager i syf

te att fokusera på den lokala miljön i boplatsernas när

het. Sammanlagt 98 nivåer har pollenanalyserats. I var

je prov har minst 1000 pollen räknats. Laboratoriear
betet har utförts enligt gängse metoder (Berglund & 

Ralska-Jasiewiczowa 1986). Analyserna redovisas i ett 

totaldiagram (fig. 11) där även biozonerna är angivna.

Kronologin
Åldrar är i samtliga fall angivna i okalibrerade 14C-år 

före nutid (BP). I skrivande stund är ännu inte 14C- 

dateringar av den analyserade lagerföljden klara. Det 

finns dock ett antal kronologiska hållpunkter som är
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Figur 9. Magnetisk susceptibilitet. Mätningen har skett kontinuerligt mellan nivåerna 180-1055 cm. 
Magnetic suscebtibility. The measurements has been made continously between levels 180-1055 cm.

väsentliga. I samband med borrningarna tillvaratogs 

en bit delvis förkolnad ek på ett djup av 980 cm under 
den befintliga markytan, vilken har 14C-daterats till 

7875+65 BP (Ua-8960). Den landbrygga som fanns 
mellan Skåne och Själland under Östersjöns Ancylus- 

stadium anses ha brutits något före 8000 BP, då väs

terhavets nivå gick över pasströskeln (cirka 7 meter 
under nuvarande havsnivå) i södra Öresund (Björck 

1995). Bildandet av den nedersta delen av transgressi- 
onslagerföljden vid Tågerup kan alltså preliminärt 

sättas till cirka 8000 BP. Dessutom kan ytterligare två 
nivåer via pollenanalytisk korrelering ges preliminära 

absolutåldrar. Den ena är gränsen mellan de båda 
zonerna ATI och AT2 (se senare i texten för beskriv

ning av pollendiagrammet - fig. 11). Denna kan med 

viss osäkerhet sättas vid 870 cm. Denna zongräns är i

Skåne daterad till cirka 6500 BP (Nilsson 1964), men 
är möjligtvis flera hundra år äldre än så. I Danmark 

har gränsen i vissa sammanhang definierats så långt 

tillbaka som 7200 BP (jfr Christensen m.fl. 1997). 

Den andra korrelerbara zongränsen, mellan AT2 och 

SBI, kan med ganska god säkerhet placeras vid 270 

cm. Denna gräns är dessutom väl fixerad till cirka 

5100 BP.

Resultat
Sammantaget ger analyserna underlag för rekonstruk

tion av miljön kring boplatsen samt det detaljerade 

transgressionsförloppet. I ett försök att korrelera de 
olika analyserna har en zonering av lagerföljden ut

förts. Lagerföljden delas sålunda in i sex zoner som 

var och en representerar olika miljöförhållanden, där
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Figur 10. Magnetiska parametrar. Se huvudtexten för förklaring. Magnetic parameters. See main text for explanation.

omständigheterna i bassängen styr resultaten för dia

tomé-, kemi- och de mineralmagnetiska analyserna. 

Pollenanalysen är däremot ytterst en funktion av land

miljön och kan därför inte på samma vis integreras 

med den här redovisade zoneringen. Zoneringen tar 
visserligen hänsyn till alla de olika analysparametrar

na, men den största betydelsen har diatoméanalyserna 

haft.

Zon 1 (1055-870 cm) Sedimentet är i botten om

växlande gyttjig sand/sandig gyttja, men övergår 

gradvis uppåt i zonen en gyttjig silt. Bland diatomée- 

rna dominerar marina och brackvattensarter med 70- 
80%. Här återfinns den högsta förekomsten av 

spongienålar. Denna zon representerar den första in- 

gressionen i bassängen. Avståndet till åmynningarna

var förmodligen kort, vilket resulterade i en relativt 

hög halt av spongienålar.

Liksom sedimentets kornstorlek, så uppvisar flerta

let kemiska variabler ganska kraftiga växlingar mellan 

närbelägna prov. I undre delen av zonen är halten icke
kar bonatbundet kol (dvs. det kol som betecknats som 

org. C i fig. 7) ganska hög, uppemot 10%, trots att sedi

mentets kornstorlek indikerar en så pass energirik och 

turbulent avsättningsmiljö att finkornigt organiskt ma

terial svårligen kunnat sedimentera. Kväve uppträder 

däremot bortsett från bottenprovet, genomgående i 

låga koncentrationer, mindre än 0,3%. Kväve, liksom 
kol, ingår i allt levande organiskt material. Under de 

nedbrytningsprocesser som organiskt material genom

går i marken och i sedimentmiljön frigörs kväve tämli

gen snabbt i oorganisk form. Kväveförlusten medför att
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Figur 11. Pollendiagram från Tågerup, BP 1 (forts, på motstående sida). Pollendiagram from Tågerup, BP I.

kvoten C/N i organiskt material tenderar att öka ju 

längre nedbrytningen framskrider. Den höga C/N-kvo- 

ten i undre delen av zonen (fig. 8) förklaras dock 

främst av att proven här innehåller mycket träkolspar- 

tiklar, vilka i motsats till ”normalt” organiskt material 

innehåller försumbara mängder kväve. I flera av pro

ven mellan 1040 och 1000 cm kan kanske 30-40% av 

det kol, som betecknats som organiskt kol i själva ver

ket utgöras av träkol.
Zonen har generellt sett högre karbonathalter än 

någon av de andra zonerna, vilket beror på att kvarva

rande rester av molluskskal påverkar provens karbo
nathalt. Skalfragment förekommer rikligare i zon 1 än 

i ovanliggande zoner, vilket kan förklaras av att zon 1 
representerar sekvensens mest energirika avsättnings- 

miljö och i denna miljö har de relativt tunga mollusk- 

skalen kunnat anrikas.

Svavelvärdena är generellt sett lägre (mellan 0,5- 

1,5%) än i de ovanliggande zonerna 2, 3 och 4. Sva

vel tas upp i gröna växter i form av sulfat, som 

binds till bl.a. vissa aminosyror. Svavelhalten i hu- 

mifierat, organiskt material i syresatta miljöer, som 

t.ex. i markmiljön, är i genomsnitt 0,05%. I orga

niska sediment i en bassäng råder däremot ofta sy

refria förhållanden. Svavel binds under sådana för

hållanden även som svårlösliga järnsulfider, vilket 

medför att svavel kan anrikas i stor mängd. Detta 
gäller framför allt för sediment som avsatts i havs

vatten, i vilket sulfatjonen utgör den näst mest före

kommande anjonen. Svavelkoncentrationen är där

för sällan en begränsande faktor för sulfidbildning i 

marina miljöer, men kan ofta vara det i sötvattens- 

miljöer. Kvoten S/org. C tenderar därför att vara 

högre i saltvattenpåverkade, organiska sediment än
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i (förindustriella) sötvattenssediment med likartad 

organisk halt.
Trots att svavelhalten är jämförelsevis låg måste 

kvoten S/org. C betraktas som relativt hög, i synnerhet 

som träkolsinblandningen i vissa prov sänker värdet 
på kvoten. På de nivåer som har högst organisk halt 

har en del svavel bundits i sedimentet som sulfid, vil

ket talar för att sedimentationsmiljön tidvis utsatts för 

en viss saltvattenspåverkan.
De understa proverna har de högsta %, ARM och 

SIRM-värdena i hela lagerföljden. Ovanför dessa pro

ver uppvisar zon 1 generellt låga S-kvoter, de lägsta 

ARM/SIRM och de högsta SIRM/ %-kvoterna. Detta 

återspeglar bakgrundsvärden för det minerogena sedi

ment som eroderats från omgivningarna. Den uppåt 
minskande koncentrationen av magnetiskt material 

återspeglar en gradvis ökande organisk halt. Avsätt

ningen bör ha gått relativt snabbt och skett under sy

rerika förhållanden.

Zon 2 (870-650 cm) Sedimentet består i hela zonen 
av en kornstorleksmässigt relativt homogen siltig gytt

ja. Spongienålarna minskar och vilosporer av guldal

ger ökar. Bland diatoméerna ökar andelen indifferenta 

typer drastiskt. Det syns även en ökning av brack- 

vattenlevande former. Sammansättningen av dia

toméerna indikerat en minskning i salthalt, vilket kan 
tolkas som att havsnivån sjunker. Detta medgav att 

färskvatteninflödet ökade.

Flertalet koncentrationskurvor för de kemiska pa

rametrarna har en tendens att stadigt öka uppåt. Un
dantaget är karbonatkurvan, som minskar vid 870 

cm. Halten av organiskt kol och kväve är starkt kor

relerade, vilket medför att C/N kvoten ligger på ett
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konstant värde, mellan 11 och 12. Värden mellan 10 

och 15 är typiska för organiskt material i såväl mari

na och limniska sediment. Träkol uppträder fortfa

rande i nedre delen av zonen, men halten är förmod
ligen för låg i förhållande till organiskt material för 

att påverka C/N kvoten. Vid nedre zongränsen sker 
en ökning även i sedimentets svavelkoncentration. 

Svavelhalten fluktuerar mellan 1,5 och 2,5% i zonen, 
men förblir i genomsnitt väsentligt högre än i zon 1. 

En del av svavlet föreligger som pyrit, FeS2, vilket ta

lar starkt för att sedimentet avsatts i en av saltvatten 

påverkad miljö.

Zon 3 (650-300 cm) Marina och brackvattenlevan- 
de diatoméer ökar på nytt. Andelen planktoniska for

mer ökar och här återfinns även några arter som lever 

i öppet hav. Denna zon representerar sannolikt den 
högsta saliniteten och därmed det största vattendju

pet. Förekomsten av terrestriska former (aerophila) 

beror troligen på erosion av tidigare torr mark.

Den tilltagande halten av organiskt material, lik

som minskningen i molluskfragment, tyder på att sedi- 

mentationsmiljön gradvis blir lugnare, sannolikt till 
följd av ett ökande vattendjup. Den övre delen av zo

nen representerar förmodligen det största vattendjup, 

som rått vid borrpunkten. C/N-kvoten är liksom för 
zon 2 tämligen konstant. Sjunkande värden på kvoten 

S/org. C i övre delen av zonen kan tyda på att inkorpo

reringen av svavel i sedimentet som sulfid minskat.

Den undre gränsen sammanfaller ganska väl med 
en sekvens med osedvanligt rik förekomst av mollusk- 

skal. De successivt ökande ARM/SIRM kvoterna 

kombinerat med S-kvoter runt -0,8 är signifikativa för 

s.k. magnetotaktiska bakterier. Dessa bakterier har 

förmågan att bygga upp kedjor av magnetiska partik

lar, vilka de använder för att orientera sig. De lever i 

bottensediment och använder sina inbyggda magneter 

för att rikta in sig nedåt från mer syrerika till syrefatti

ga miljöer. Det förekommer ett intervall vid ca 350 cm 

med signifikant lägre ARM/SIRM kvoter, lägre kon

centrationer av magnetiska mineral samt något högre
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Figur 12. Sammanfattande diagram över transgressionsförloppet vid 
Tågerup. De grå partierna representerar faser där kulturpåverkan är 
indikerat genom analyserna. Tre pollenanalytiskt korrelerade nivåer, 
är angivna med okalibrerade ,4C BP.
Summary diagram showing the different transgressionai events. 
Crey parts represents periods where human impact is indicated by 
the analyses. Three pollen-analyticly correlated levels are shown in 
uncalibrated radiocarbon years BP.

S-kvoter. Detta representerar förmodligen en period 

med relativt större syrebrist vilket resulterat i allt för 

ogynnsamma förhållanden för de magnetotaktiska 

bakterierna och har i stället lett till en upplösning av 

magnetiska partiklar. De syrefattiga förhållandena 
kan tyda på en långsam sedimentationshastighet.

Zon 4 (300-130 cm) Bland diatoméerna dominerar 
brackvattenarter. Ett antal arter som indikerar relativt 

djupt vatten har försvunnit och tolkningen måste bli att 
denna zon representerar lägre vattenstånd än zon 4.

I denna zon är den organiska halten fortfarande 
hög (10-12% org. C) och C/N-kvoten ligger stabilt på 

ungefär samma värden (10-12) som i föregående zon. 
Kurvan för organiskt kol visar dock en långsamt avta-



gande tendens uppåt i zonen samtidigt som karbonat- 
toppar börjar att uppträda med tätare intervall. Sedi

mentationen har fortfarande skett i en lugn, inte sär

skilt energirik miljö, men avsättningen kan ha skett 

under ett skede med successivt minskande vattendjup. 
Även svavelinnehållet ligger inledningsvis på ungefär 

samma nivå som i zon 3, men en snabb koncentra- 

tionsminskning strax över zongränsen tyder på att den 

kemiska miljön börjat förändras.
Liksom i zon 3 förekommer det flera intervaller 

med lägre ARM/SIRM kvoter, lägre koncentrationer 

av magnetiska mineral samt högre S-kvoter. Sedimen

ten i zon 4 är dock i ännu större utsträckning än i de 

äldre zonerna avsatta i bräckt vatten under varierande 
anaerobiska förhållanden. Möjligen skulle man uti

från de magnetiska analyserna kunna spekulera i att 

de syrefattiga förhållandena kan tillskrivas ett ökande 

vattendjup.

Zon 5 (130-70 cm) Denna zon karakteriseras 
främst av förekomsten av en diatoméart, Melosira 

westii. Denna art har i samband med strandförskjut- 
ningsstudier på den svenska ostkusten utnyttjats för 

att urskilja transgressiva faser. Det är emellertid osä

kert om arten är så specifik i miljökraven som man 

tidigare har trott. Men om den indikerat djupt vatten 

så skulle förekomsten kunna tyda på en transgression 

och därmed högre vattenstånd.

Vid den undre gränsen för zon 5 minskar koncen

trationerna av kol och kväve drastiskt, och halten mi- 

nerogent, företrädesvis finkornigt, material stiger till 
90% eller mer. Svavelkurvan fortsätter inledningsvis 

den snabbt avtagande trend, som påbörjades i zon 4, 

och stabiliseras kring mycket låga värden (0,1% S) i 

övre delen av zonen. Vissa av proven har halter som 

ligger under detektionsgränsen för svavelbestämning

en.
Förändringen i sedimentsammansättning, från en 

något kalkhaltig, sulfidförande gyttja till en kalk- och 

sulfidfri lera, tyder på att bildningssättet och/eller - 

miljön förändrats radikalt.
Värdena för ARM och SIRM minskar drastiskt, 

samtidigt som S-kvoterna ökar. Detta visar att de 

gynnsamma förutsättningarna för magnetotaktiska 

bakterier upphört. De förändrade förhållandena i av- 

sättningsmiljön kan förmodligen tillskrivas resultatet 

av en gradvis sjunkande vattenyta med en ökad sedi- 

mentationshastighet och åtföljande syrerika förhål

landen vid en relativt närliggande strand.

Zon 6 (70-0 cm) Sedimentet har i många avseenden 

karaktären av ett svämsediment, vars sammansättning

påverkas huvudsakligen av materialflödet från land

miljön. Stratigrafin tyder på att denna förändring 

skett snabbt, men slutgiltig kronologi får utvisa om en 

lagerlucka kan finnas mellan zon 5 och zon 6.

Fytoliter förekommer med mycket höga frekvenser. 

I allmänhet minskar andelen diatoméer väsentligt och 

de arter som dominerar är antingen färskvattenlevan
de eller förekommer i brackvatten. Sammansättningen 

av kiselfossil indikerar tydligt grunt brackvatten med 

hög influx av material som omlagrats från landmiljö.

Värdena för SIRM och framför allt S-kvoten ökar 

markant. Detta visar på ett minerogent sediment med 

ett terrestriskt ursprung.

Diskussion kring havsnivåförändringarna 
vid Tågerup
Studier i den forna lagunen i Barsebäcks mosse cirka 

10 km söder om Tågerup indikerar att sju transgres- 

sioner inträffade mellan 7000 och 4000 BP (Digerfeldt 

1975). Förmodligen kan dessa korreleras med de faser 

av littorinatransgressioner som på den svenska ost
kusten benämns Ll-4 (jfr Miller & Robertsson 1981, 

Brunnberg m.fl. 1985, Miller & Hedin 1986, Risberg 
m.fl. 1991, Åkerlund m.fl. 1995, Björck m.fl. 1995, 

Olsson & Risberg 1996). I samband med undersök
ningen av Barsebäcks mosse är den högsta havsnivån 

definierad till cirka 4 m.ö.h. I ålder motsvarar detta 

L3 eller ungefär 5000 BP i modellen för den svenska 

ostkusten.

Den analyserade sekvensen i Barsebäcks mosse 

uppvisar till delar en annorlunda diatomésamman- 
sättning jämfört med den från Tågerup, beroende på 

de skilda förutsättningar som rådde på de olika plat
serna. Den forna bassängen vid Barsebäck har utveck

lats från ett färskvattenbäcken till en brackvattenla- 

gun med flera mindre transgressiva faser. Under trans- 

gressionen i sin helhet bildades en grund, näringsrik 
lagun som slutligen isolerades från havet och åter kom 

att bli en färskvattensjö. Lagerföljden vid Tågerup re

presenterar en annan miljö, nämligen den i en inre del 
av en djup vik med flera färskvattentillflöden.

Strandförskjutningskurvan från Vedbæk på den 
danska Öresundskusten uppvisar fyra mindre oscilla

tioner mellan 7000 och 4000 BP och där den högsta 
havsnivån är cirka 5 meter över nuvarande havsnivå.

Efter den initiala ingressionen vid Tågerup kan 

bara en tydlig oscillation ses. Detta står definitivt i 
kontrast till undersökningarna i Barsebäcks mosse där 

sju transgressiva faser identifierades. Detta beror troli

gen på skillnaderna i de båda bassängernas morfologi 

där Tågerup representerar en åmynning i en djup vik 

medan Barsebäck utgör en bassäng med en tydlig
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pasströskel och att mindre fluktuationer i havsnivå 
blir svårare att detektera i Tågerup. Även om en veder

häftig kronologi för sekvensen från Tågerup ännu inte 

är etablerad, är det sannolikt att zon 3 representerar 
det största vattendjupet. Denna zon kan korreleras 

med den transgressiva fasen 6 i Digerfeldts (1975) 

modell, som är daterad till tidig subboreal tid, vilket i 

sin tur motsvarar början på neolitikum.
En sammanfattande och mycket förenklad beskriv

ning av zonerna är:
Zon 1: Ingressien. Öresund bryter in i viken vid Tå

gerup. Detta sker sannolikt i tidig atlantisk 

tid, motsvarande tidigaste Kongemosekultur. 

Samtidigt som havsnivån stiger från cirka -9 

meter till 0 meter ungefär vid 7400 BP (se 

Regnell & Ekblom, denna volym, angående 

resultaten av makrofossilanalyserna av 

strandsedimenten från bosättningens Blak- 

fas), eroderas tidigare landområden.
Zon 2: En regression kan detekteras, främst genom 

resultaten av diatoméanalyserna.
Zon 3: En ganska lång och homogen transgressiv fas 

där havsytan når sina högsta nivåer under ef- 

teristid. Denna fas representerar Ertebølle- 
kultur. Vid tidpunkten för den massiva sen- 

mesolitiska bosättningen vid Tågerup står 

havet sannolikt cirka tre meter över nuva

rande havsnivå.
Zon 4: Ytterligare en regressionsfas kan urskiljas. 

Zon 5: En möjlig transgressionsfas kan urskiljas, 
främst genom förekomsten av en specifik 

diatoméart - Melosira westii. Denna händel

se sker troligen under tidigneolitisk tid.

Zon 6: Den slutgiltiga regressionen avslutar sekven

sen uppåt.

Vegetationsutveckling
Beskrivningen av vegetationsutvecklingen bygger i 

detta skede helt och hållet på de pollenanalytiska re

sultaten. Inga jämförelser har gjorts med stratigrafiska 

studier, arkeologiska eller övriga miljöarkeologiska

resultat. I likhet med kommande 14C-dateringar kom
mer dessa att komplettera och möjligen revidera de 

preliminära resultat som presenteras här.
Trots att 14C-dateringar av profilen ännu inte är 

tillgängliga kan man ändå på ganska goda grunder be
döma vilken tidsperiod som diagrammet omfattar. 

Genom korrelation med pollenzonindelningen för 

Skåne (Nilsson 1964), samt en jämförelse med under

sökningarna från den närbelägna Barsebäcks mosse 
(Digerfeldt 1975), framgår att pollendiagrammet från 

Tågerup omfattar stora delar av pollenzonen ATI, 
hela AT2 och åtminstone den tidigaste delen av SBI. I 

tid motsvarar detta intervallet cirka 8000-4000 BP.

Den understa delen av diagrammet (1055-870 cm) 

motsvarar sannolikt den senare delen av pollenzonen 
ATI. Här noteras ett antal fluktuationer framför allt i 

kurvorna för al (Alnus), tall (Pinus) och hassel (Co- 

rylus). Dessa fluktuationer beror säkerligen på omlag

ring av material i samband med havets ingressien i 
bassängen. Skogsvegetationen på fastmarkerna domi

nerades av hassel, alm (Ulmus) och tall. Lind (Tiliä) 

och ek (Quercus) var sannolikt också frekvent före

kommande i skogen. De förhållandevis låga örtpollen- 

halterna antyder att skogen varit relativt tät. På fukti

gare marker har alen dominerat, men här har också 

björk (Betula) och olika videarter (Salix) varit vanliga.

Gränsen mellan ATI och AT2 karakteriseras av en 

uppgång för ek och gräs (Poaceae) och sätts i diagram

met ungefär vid 870 cm. Denna zongräns är emellertid 
ofta svår att bestämma och den definierade 14C-åldern 

är med viss osäkerhet angiven till 6500 BP (Nilsson 

1964).
I den följande sekvensen är graden av omlagring 

ingenting som präglar pollensammansättningen. I 

AT2 (870-270 cm) dominerar ek, lind, alm och hassel 

skogsvegetationen. I understa delen av zonen uppträ

der ask (Fraxinus). Asken är till en början sparsamt 
representerad men ökar i den övre delen och blir ett 

viktigt inslag. Tallen har också varit en viktig kompo

nent i den tidigaste delen av zonen, för att senare 

minska. I de undre delarna noteras samtidigt också 

förhållandevis höga halter av björk, gräspollen och 

träkolspartiklar. Det ligger nära till hands att tolka 

detta som ett utslag av återkommande skogsbränder 

som dels gynnat tallen, dels skapat öppna ytor med 

gräsvegetation och björk. Tidsmässigt sammanfaller 

dessa händelser med sen Kongemose- och tidig Erte- 

bøllekultur.
Gränsen mellan AT2 och SBI karakteriseras av en 

markant nedgång för alm (motsvarande det klassiska 

almfallet), ask och hassel, samt en svag nedgång för ek 

och lind och en kraftig uppgång för björk och al.
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Fig. 13. Rekonstruktion av kustlinjen (+3 m.ö.h.) vid tiden för Erteböllebosättningen. Tågerup är markerad med en prick. 
Reconstruction of the shore-line f+3 m.a.s.l.) at the time for the Ertebölle settlement. Tågerup is indicated with a dot.

Gränsen är daterad till 5100 BP och sammanfaller 

med övergången mellan mesolitisk och neolitisk tid.

I SBI (270-80 cm) dominerar ek, alm, lind och 

hassel skogarna på fastmarkerna, medan alen har 
dominerat de fuktigare markerna. Tallen saknades 

troligen nu i vegetationen. Alm och ask uppvisar 
snarlika kurvförlopp. Det förefaller som att bägge 

arterna under en period varit försvunna, eller åtmins
tone funnits i kraftigt reducerade populationer, för 

att sedan återkomma i nästan samma omfattning 
som förut. Detta generella förlopp gäller också i viss 

mån lind. ”Almfallet” har således medfört inte bara 
en reducering av almbeståndet, utan också en kraftig 

störning av ädellövskogen över huvud taget. Ytterli

gare en kraftig nedgång i pollenfrekvenserna av ädel- 

lövskogsarterna noteras från 1,9 m i diagrammet. 

Alm, lind, ask och ek minskar kraftigt i området, 

samtidigt kan en uppgång i al-kurvan och en svag 

uppgång för hassel noteras. Till skillnad från nivåer

na kring ”almfallet” märks ingen tydlig förändring i 

björk-kurvan. Denna markanta förändring av träd- 

pollensammansättningen motsvaras av en samtidig 

ökning av örtpollenfrekvensen. Svartkämpar (Plan

tago lanceolata) har från och med denna nivå en i 

stort sett kontinuerlig kurva. Gråbo (Artemisia) ökar 

kraftigt och når sina högsta frekvenser i diagrammet. 
Ängs- eller bergsyra (Rumex acetosa/acetosella) har 

också sina högsta värden här. Denna kraftiga stör

ning av skogsekosystemet förefaller följaktligen bero

på mänsklig påverkan i form av röjningar, och därpå 

följande betesdrift. Antalet pollenkorn av sädesslags- 

typ är påtagligt få och jordbruk är därmed dåligt be

lagt.
Resultatet från pollenanalysen av huvudprofilen i 

Tågerup bör betraktas som representativa för ett flera 
km2 stort område. Senare kommer en pollenanalytisk 

studie av en mera strandnära profil att utföras. Denna 
kommer tydligare att kunna belägga den lokala vege- 

tationsutvecklingen och dess koppling till de mesoli- 
tiska bosättningarna.

Kommande arbeten
För att så detaljerat som möjligt kunna beskriva de 

aktuella miljöförutsättningarna runt boplatserna vid 

Tågerup, kommer de paleoekologiska analyserna att 
kompletteras ytterligare, vilket motiveras av den an

märkningsvärt höga vetenskapliga potentialen. Bland 

annat kommer en 3 meter mäktig lagerföljd i de 

strandnära och fyndförande partierna av det arkeolo

giskt undersökta området att analyseras. Vidare kom

mer redan utförda borrningar och nivåkarteringar av 

ett större område att ligga till grund för landskapsmo

deller. Den föränderliga kustlinjen under stenåldern 

kommer att rekonstrueras för olika tidsavsnitt. Ett ex

empel är den situation som rådde vid tiden för Erte- 

bollebosättningarna vid Tågerup (fig. 13). Dessa land

skapsrekonstruktioner ska även illustrera vegetatio

nen under olika perioder. II
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Summary

Sea and Land
Sediment Analyses of a Sequence of Transgression 

Layers
The article presents the results of various palaeoecolo- 

gical analyses of a 10.5-metre-long stratigraphy com

posed of marine-brackish sediments deposited during 

Middle Holocene Littorina transgressions. The me

thods applied are analyses of sediment chemistry, mi
neral magnetism, silica microfossils and pollens. The 

combined results reveal several phases of transgres- 

258 sions and regressions after the initial ingressien at
about 7800 BP (uncal.). Pollen analysis gives the opp

ortunity to reconstruct the terrestrial environment and 

to define periods of human impact on the vegetation.

Within the framework of the West Coast Line Pro
ject, a sub-project was defined, with the overall goal of 

carrying out local and regional environmental recon
structions of the Mesolithic site of Tågerup in order to 

support the archaeological investigations and the syn

theses generated by them. The analyses seek to recon

struct the environment and activities in the immediate 
vicinity of the settlement site, as well as to elucidate the

location of the site in the landscape with the vegeta

tional environment as an important component (Reg- 
nell 1996, 1998). A number of different methods have 

been used: analyses of macrofossils, pollen, silica mi

crofossils, sediment chemistry, wood types, and mineral 

magnetism.
This article gives only a brief account of the strati

graphy, the results of the analyses, the interpretations, 

etc. More detailed descriptions of the results and inter

pretations of various palaeoecological analyses will be 

published later in the sub-project’s own volume in the 

series.
Studies of transgression processes occupy a large 

space in the investigations. The analyses involve a com
bination of biological, physical, and chemical parame

ters together with carefully compiled chronologies ob

tained from 14C analyses. Tågerup, with its long and 

unbroken sequence of transgression sediments, is a key 

site in this connection.

Referenser

Battarbee, R.W. 1986. Diatom analysis. I: Berglund, B.E. (ed.). 
Handbook of Holocene Palaeoecology and 

Palaeohydrology. John Wiley 8c Sons, Chichester.

Berglund, B. E. 1971. Littorina transgressions in Blekinge, 
South Sweden. A preliminary survey. Geol. För. i Stockh. 

Fork. 93, no 3.
Berglund, B.E. 8c Ralska-Jasiewiczowa, M. 1986. Pollen 

analysis and pollen diagrams. I: Berglund, B.E. (ed.). 
Handbook of Holocene palaeoecology and 

palaeohydrology. John Wiley 8c Sons, Chichester.

Björck, S. 1995. A review of the history of the Baltic Sea, 

13.0-9.0 ka BP. Quaternary International, Vol 27.

Björck, J., Risberg, J., Karlsson, S. 8c Sandgren, P. 1995. 

Stratigraphical studies of the Holocene deposits in 

Älgpussen, a small bog in eastern Sweden. I: Marino, D. 8c 

Montresor, M. (eds.). Proceedings of the Thirteenth 

International Diatom Symposium, Maratea, Italy, lst-7th 

September 1994, Biopress Limited. Bristol.

Brunnberg, L., Miller, U. 8c Risberg, J. 1985. Project Eastern 

Svealand: Development of the Holocene Landscape.

ISKOS 5.

Christensen, C. 1995. The Littorina transgressions in 

Denmark. I: Fischer, A. (ed.). Man & sea in the 

Mesolithic. Oxbow Monograph 53. Exeter.

Christensen, C.; Fischer, A. 8c Rørbeck Mathiassen, D. 1997. 

The great sea rise in the Storebælt. I: Pedersen, L., Fischer, 

A. 8c Aaby, B. (eds.). The Danish Storebælt since the Ice 

Age - man, sea and forest. København.
Cleve-Euler, A. 1951-1955. Die Diatomeen von Schweden 

und Finnland. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens 

Handlingar I-V. 4:e Serien 2:1 (1951) 163 pp, 3:3 (1952) 

153 pp, 4:1 (1953) 158 pp, 4:5 (1953) 255 pp, 5:4 (1955) 

232 pp.

Digerfeldt, G. 1975. A standard profile for Littorina

transgressions in western Skåne, South Sweden. Boreas 4.

Krammer, K. 8c Lange-Bertalot, H. 1986. Bacillariophyceae.

1 .Teil: Naviculaceae. I: Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. 8c 

Mollenhauer, D. (red.). Süsswasserflora von Mitteleuropa 

2/1. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart.

- 1988. Bacillariophyceae. 2.Teil: Bacillariaceae,

Epithemiaceae, Surirellaceae. I: Ettl, H., Gerloff, J.,



Hav

Heynig, H. 8c Mollenhauer, D. (red.). Süsswasserflora von 

Mitteleuropa 2/2. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart.

- 1991a. Bacillariophyceae. S.Teil: Centrales, Fragilariaceae, 

Eunotiaceae. I: Ettl, FI., Gerloff, J., Heynig, H. 8c 

Mollenhauer, D. (red.). Süsswasserflora von Mitteleuropa 

2/3. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart.

— 1991b. Bacillariophyceae. 4.Teil: Achnanthaceae.

Kritische Ergänzungen zu Navicula (Lineolate) und 

Gomphonema. I: Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. 8t 

Mollenhauer, D. (red.). Süsswasserflora von Mitteleuropa 

2/4. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart.

Larsson, L. 8c Theander, C. 1999. Stenåldersboplatser på 

havets hotten. Ale 1999, Nr 2.

Miller, U. 1976. Pleistocene deposits of the Alnarp Valley, 

southern Sweden - Microfossils and their stratigraphical 

application. University Of Lund, Deptartment of 

Quaternary Geology, Thesis 4.

Miller, U. 8t Hedin, K. 1986. The Holocene development of 

landscape and environment in the south-east Mälaren 

valley, with special reference to Helgö. Excavations at 

Helgo XL Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien. Stockholm.

Miller, U. 8c Robertsson, A.-M. 1981. Current
biostratigraphical studies connected with archaeological 

excavations in the Stockholm region. Striae 14.
Mölder, K. 8c Tynni, R. 1967-1975. Über Finnlands rezente 

und subfossile Diatomeen I—VI. Comptes Rendus de la 

Société de Finlande N:o XXXIX, 199-217 (1967),

Bulletin of the Geological Survey of Finland 40, 151-170 

(1968), Bulletin 41, 235-251 (1969), Bulletin 42, 129- 

144 (1970), Bulletin 43, 203-220 (1971), Bulletin 44, 

141-149 (1972), Bulletin 45 (159-179 (1973).

Nilsson, T. 1964. Standardpollendiagramme und 14C-

Datierungen aus dem Ageröds Mosse im mittleren Schonen. 
Lunds Universitets Årsskrift N.F. Avd. 2. Bd 59. Nr 7.

Olsson, E. &c Risberg, J. 1996. Archaeological data and 

models of sea-level change c. 6000-3500 BP south of 

Stockholm, eastern Sweden. I: Robertsson, A.-M., 
Hackens, T., Hicks, S., Risberg, J. 8c Åkerlund, A. (eds.). 

Landscapes and Life. PACT 50.

Regnell, M. 1996. Naturminnen. I: Karsten, P. m fl.

Projektprogram. Inför arkeologiska förundersökningar av 

järnvägen Västkustbanan, delen Helsingborg-Kävlinge 

Malmöhus län, Skåne, 1996. UV Syd Rapport 1995:52. 

Regnell, M. 1998. Naturminnen. Projektprogram inför 

arkeologiska slutundersökningar av Järnvägen 

Västkustbanan, delen Helsingborg-Kävlinge. Avsnittet 

Landskrona-Kävlinge. 1998. UV Syd Arbetshandling 

1998.

Ringberg, B. 1976. Beskrivning till jordartskartan Malmö NV. 

SGU ser Ae, Nr 27.
Risberg, J. 1991. Palaeoenvironment and sea level changes 

during the early Holocene on the Södertörn peninsula, 

Södermanland, eastern Sweden. Stockhohn University. 

Department of Quaternary Research. Report 20.

Risberg, J., Miller, U. 8c Brunnberg, L. 1991. Deglaciation, 

Holocene shore displacement and coastal settlements in 

eastern Svealand, Sweden. Quaternary International 9.

Snoeijs, P. m.fl. (eds.) 1993-1998. Intercalibration and 

distribution of diatom species in the Baltic Sea. Volumes 

1-5. Opulus Press. Uppsala. Vol. 1 (1993): Snoeijs, P.

Vol. 2 (1994): Snoeijs, P. 8c Vilbaste, S.

Vol. 3 (1995): Snoeijs, P. 8c Potapova, M.

Vol. 4 (1996): Snoeijs, P. 8c Kasperoviciene, J.

Vol. 5 (1998): Snoeijs, P. 8c Balashova, J.

Åkerlund, A., Risberg, J., Miller, U. 8c Gustafsson, P. 1995. 

On the applicability of the 14C-method to interdisciplinary 

studies on shore displacement and settlement location. I: 

Hackens, T., Königsson, L.-K. 8c Possnert, G. (eds.). ,4C - 

Methods and Applications. PACT 49.

259



Strandmiljö OCh VäXtUtnyttjandG En första presentation av makro-

fossilanalyserna från Tågerup De preliminära analysresultaten Tågerup visar tydligt att 

växtresterna kan bidra med ny och fördjupad kunskap om växtutnyttjandet under mesolitikum och 

att epitetet "samlare" härmed kan få sin rättmättiga relevans. Den intensiva prägel som 

bosättningarna visar, de goda bevaringsomständigheterna samt den enastående tids

upplösningen kommer att generera unika kunskapstillskott kring den mesolitiska människans

förhållande till och utnyttjande av växter i sin omgivning.



Mats Regneil & Anneli Ekblom

Metod
Generellt kan makrofossilanalyserna delas upp i två 

olika grupper. Det har dels utförts ett mycket stort an

tal analyser av prover från landmiljön, där förkolnade 

växtrester utgör fyndmaterialet, dels analys av prover 
från vattenmättade sediment, där även färska växtres

ter från mesolitisk tid har bevarats.
De terrestriska jordproverna preparerades i fält 

samtidigt som utgrävningarna pågick. Avsikten var att 

redan i fältsituationen kunna inrikta sig på de fyndsam

manhang som gav de bästa resultaten. Eftersom det ti

digt stod klart att hus- och gravkontexterna var unika i 

sitt slag, riktades stora resurser på att finna bevarade 

växt- och djurrester. Sålunda har mycket stora volymer 

provtagits och analyserats från de terrestriska miljöer
na. De vattenmättade proverna preparerades inomhus 

efter att utgrävningarna var färdiga.
Prepareringen av de terrestriska proverna skedde i 

form av en modifierad flottering. Proverna volymbe

stämdes och hälldes därefter i en spann. Vanligt vatten 

tillfördes kontinuerligt i spannen som var uppställd så 

att den lutade. Genom att röra runt jordproverna sam
tidigt som vatten tillfördes och även genom att dekan- 

tera vattnet med bestämdhet blev proverna ändamåls

enligt och effektivt preparerade. Det dekanterade 

växtmaterialet samlades upp i en sikt med 0,25 milli

meters maskvidd, därefter fick proverna lufttorka i 

rumstemperatur.
De vattendränkta proverna volymbestämdes och 

lades i blöt i <5% lut (NaOH) under några timmar, 
varefter hela provet slammades i sikt med 0,25 milli

meters maskvidd.
Identifieringen av det organiska materialet skedde 

under ett stereomikroskop med 7-80 gångers försto

ring. För bestämningarna utnyttjades referenslittera

tur (Katz m.fl. 1965; Berggren 1969, 1981; Beijerinck 

1976; Jacomet m.fl. 1989; Anderberg 1994) samt refe

renssamlingen vid Paleoekologiska laboratoriet,

Lunds Universitet. Det frampreparerade materialet ar

kiveras på UV Syd, Lund.

Resultat
Landmiljön
I fyndtabellen (Appendix I) redovisas endast de prover 

som innehöll bevarade förkolnade växtrester. I Appen
dix II återges samtliga analyserade prover från den ter- 

restriska miljön. Proverna innehöll generellt sett små 

mängder makrofossil och av bevarade växtrester är 

hasselnötskal de mest vanliga. Förkolnad harts före

kom dessutom ganska ofta. Proverna från Hus 1 inne

höll generellt sett mer träkol än de från Hus 2 och 3. 
Övriga anläggningar var i stort sett utan material med 

undantag av gropen A 6965 som innehöll tämligen rik

ligt med sädeskorn. Flertalet prover innehöll sprutslagg 
(vanligen 1-10 fragment). Med sprutslagg menas små 

(0,5-3 mm) sfäriska partiklar som har en karakteristisk 

yta och färg. De sprids runt smeden när det heta råjär

net hamras. Sprutslagg är givetvis väsentligt yngre än 

de mesolitiska bosättningarna och har tillsammans 

med fynd av t.ex. sädeskorn kommit att inlagras i sten- 

åldersanläggningarna. Det måste påpekas att det är just 

dessa små fraktioner av millimeterstora partiklar som 

har en benägenhet att förflyttas i jordlagren, främst 

med hjälp maskar och andra mindre jordlevande orga

nismer. Störst mängder sprutslagg förekom i Hus 2 

medan det i gravarna förekom endast ett fåtal. Med vis

sa undantag är antalet slaggpartiklar mindre i anlägg

ningarna än i kulturlagren.
I det stora vindskyddet, A 8205, fanns i jämförelse 

med övriga byggnader en väsentligt högre andel has

selnötskal. De var dessutom i regel mindre fragmente- 

rade. Det förekom endast ett litet inslag av sädeskorn 

och sprutslagg. Att det sekundärt inlagrade materialet 

förekom i mindre mängder i detta hus kan förklaras 

av att just denna konstruktion var överlagrad av upp
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till en meter mäktiga matjordslager. Både Hus 1 och 2 

överlagrades endast av tre till fyra decimeter matjord 

och dessa båda konstruktioner har därför i högre ut

sträckning kommit att påverkas av marklevande orga

nismer.
Proverna från landmiljön på Tågerup Ost innehöll 

vad gäller mesolitiska växtrester endast förkolnade 

hasselnötskal. Dessa är jämt spridda över samtliga 

prover. I övrigt återfanns de millimeterstora partiklar i 

form av sädeskorn och sprutslagg som uppenbarligen 
kan kopplas till en järnåldersbosättning som till alla 

delar är bortplöjd och inlagrad i matjorden. Av 14C- 

dateringar att döma var boplatsen från folkvandrings- 

tid.
Från de ganska många prover som har analyserats 

från gravarna, har i hänseende till växtrester endast 

två fragment av hasselnötskal återfunnits i gravarna 1 
och 4 (se Kjällquist, denna volym). Däremot hittades i 

dessa prover en hel del färska djurben, inte minst av 
fisk. Avsaknaden av växtrester kan alltså inte enbart 

förklaras med dåliga bevaringsomständigheter. Det är 

snarare så att analyserna från Tågerup antyder att 

växter inte deponerades i gravarna.

Lager 4 (kongemosekultur) Här hittades i de delar 

som ursprungligen avsatts under vatten en hel del färs

ka växtrester som uppenbarligen var likåldriga med 

övriga arkeologiska fynd. Dessa provresultat behand
las dock under rubriken "Strandmiljön”. Lagret och 

fyndmaterialet har avsatts vid en tidpunkt då havet 

stod nära den nuvarande nivån och tidpunkten är un

gefärligen 7300 BP. I de prover från Lager 4 som inte 

var vattenmättade fanns det i allmänhet mycket rikli
ga mängder träkol, måttliga mängder hasselnötskal 

samt i ett prov sju förkolnade frön av målla (Appendix 

III). Ingen sprutslagg eller yngre fynd i form av sädes

korn återfanns.

Lager 8 (erteböllekultur) I samtliga prover från La

ger 8 förekom både färska och brända fiskben, samt i 

vissa fall även marina mollusker. Dessa är säkerligen

av mesolitisk ålder. Dock återfanns inga färska växt

rester som genom ett marint miljöursprung kan sägas 

vara samtida med det arkeologiska fyndmaterialet. 

Förkolnade hasselnötskal var emellertid mycket vanli

ga i Lager 8. Samtliga prover innehöll även rikliga 
mängder kol. Ett antal färska frön återfanns; vanligast 

var frön av målla, fläder och nässla som genom sin 

bevaringsgrad tydligt kunde kopplas till den recenta 

vegetationen. I två rutor förekom även enstaka sprut

slagg och två förkolnade sädeskorn.

Lager 9 (erteböllekultur) Endast två av de analyse

rade proverna från Lager 9 innehöll vardera ett frag

ment av förkolnat hasselnötskal. I övrigt var de helt 
tomma på bestämbart växtmaterial. Även mängderna 

av träkol var mycket blygsamma. Proverna innehöll 

dessutom inga djurben, vare sig färska eller förkolna

de.

Strandmiljön En väsentlig del av undersökningarna 

vid Tågerup präglades av vattenmättade sediment, vil

ket medgav att bevaringsomständigheter för organiskt 
material var generellt sett goda. Detta gällde även för 

växtrester som preparerades fram ur fyndförande la
ger. Det var framför allt Lager 4, med fynd från 

kongemosekultur, som gav stora mängder växtfynd. 

Från detta lager togs prover för växtanalys dels i an

slutning till transekter ungefärligen vinkelrätt mot den 

forna strandkanten, dels i anslutning till olika iögon

fallande fyndkoncentrationer. I transekterna togs pro

ver på varje meter. Sammantaget har närmare 200 

prover analyserats från Lager 4 (fig. 1). Från den över

lagrande gyttjan med fynd från erteböllekultur har cir

ka 40 prover analyserats. Dessa innehöll mestadels 

växtrester från den naturliga vegetationen i och om

kring bassängen. Det var endast en mindre andel an- 

tropogena växter (förutom de rikliga mängderna ved
föremål) som återfanns i gyttjan och i samtliga fall rör

de det sig om hasselnötskal. I denna artikel återges 

enbart representativa analysresultat från Lager 4. En 

mer omfattande redovisning kräver ytterligare bear

betning av analyserna vilket publiceras i delprojektet 

”Naturminnens” kommande separata publikation 

(Regnell u. arb.).
Genom att projicera förekomsten av olika växtarter 

i en figur som även återger höjdnivåerna (fig. 2) ger 

analyserna från transekterna genom Lager 4 en tydlig 

zonering av strandmiljön. På detta vis kan man med 

stor noggrannhet utläsa på vilken nivå strandlinjen be

fann sig vid tiden för kongemosebosättningen. Flera 

olika växtarter har transporterats kortare sträckor i 
vattnet utanför bosättningen och kommit att inlagras i
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Figur 1. Analyserade makrofossilprover från Tågerup Väst Analysed macro fossil samples from the Western area at Tågerup.

de fyndförande sedimenten. Detta är tydligt för vissa 
land- och våtmarksväxter som sprider sina frön med 

vinden, t.ex. al, björk kaveldun och vass. De vattenle

vande växterna har ungefär samma förekomst i zone- 

ringen, dvs. upp till cirka 0 m.ö.h. Ovanför denna nivå 
förekommer i en zon några av de mest typiska strand

växterna som återfinns i Tågerup, nämligen hamp- 

flockel och tågväxter. Dessa har vuxit ovanför medel

vattenlinjen, men i en strandzon som kunde översväm

mas under vissa tider. Sålunda kan vi placera den 

genomsnittliga strandlinjen vid tiden för kongemose- 

bosättningen vid samma nivå som havet har idag.

I strandkanten invid kongemosebosättningen har 

en lång rad olika växter inlagrats. Fem representativa 
prover redovisas i Appendix III, men den fullständiga 

artlistan är längre än vad denna tabell anger. De mest 

väsentliga arterna förekommer dock i dessa prover. 
Det är olika biotoper som är representerade i artlistan.

Bland växter från torr landmiljö dominerar björk och 
målla. Björken är en skicklig fröspridare. Den som har 

observerat resultatet av en enskild björks fröproduk

tion på t.ex. en villatomt är väl medveten om detta. Vi 

kan således vara övertygade om att det har stått björ

kar i boplatsens omedelbara närhet. Men trots detta 

så har boplatsens invånare inte utnyttjat björk i red- 

skapstillverkningen (se Mårtensson, denna volym). 
Det är intressant att notera förekomsten av björkfrön i 

gyttjan som innehåller fynd från erteböllekultur. Men 

även under denna period saknas bearbetad björkved 

trots att tolv olika trädslag är representerade. Resulta

ten från Tågerup indikerar alltså att björken inte ut

nyttjades till trähantverk under mesolitikum. Sam

ma iakttagelse har gjorts på den mesolitiska insjö
boplatsen vid Bökeberg i södra Skåne (Regnell m.fl. 

1995). Där återfanns björk både som frö och pollen i 

rikliga mängder och björkträd har bevisligen vuxit vid
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Kave Idun (Jypha) Hårnating (Ruppia)
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VaSS (Phragmites) Nate (Potamogeton)

Figur 2. Växtrester i en transekt genom den forna strandzonen vid Tågerup. Staplarnas höjd anger relativa värden. Som jämförelse har andelen 
slagen flinta redovisats. Högsta stapeln anger 3,3 kg.
Plant remains trough a transect cross the ancient shore-line at Tågerup. The height of the bars represent relative values. As a comparison the
amount of worked flints is displayed. The highest bar represent 3,3 kg.
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boplatsen. Representationen av träkol från björk är 

dock mycket sparsam i kulturlagren. Bevisligen har 

dock björk utnyttjats i andra syften. Från Tågerup fö

religger åtta rullar av björknäver. Rullarna är 5-12 cm 

höga och p.g.a. pågående konservering har de ännu 

inte rullats ut. Men uppskattningsvis är det flera deci
meter i varje rulle. Nävern har varit råmaterial till al

lehanda föremål, kanske framför allt till olika sorters 
behållare. Ytterligare en produkt som sannolikt har 

björk som ursprung är de 4 bitar av harts med tandav
tryck som återfanns i Lager 4. Det har ännu inte ut

förts några analyser på dessa ”tuggummin”, men av 

de hartsfynd från Sydskandinavien som har analyse

rats på kemisk väg har de allra flesta bevisats vara 
framställda av björk (Aveling 1998).

Som växtmakrofossil förekommer på Tågerup 

även ek, hassel och fågelbär. För ekens del avses fyn
den av de ”hattar” som lösgörs från ekollonen. Några 

säkra fynd av ollon har ännu inte gjorts. Av hassel är 

det uteslutande hela eller fragmenterade nötskal som 
återfunnits. I vissa fall har de varit förkolnade. I ensta

ka fall har även kärnor av fågelbär (Prunus avium) 

hittats. I detta sammanhang bör fynden av ek, hassel 

och fågelbär tolkas som insamlade. De övriga trädslag 

som kunde identifieras genom vedartsbestämningen 

av föremål från kongemoselagren var sälg, idegran, 

tall, lind, ask, al och lönn (se Mårtensson, denna vo

lym). Vi kan således föreställa oss skogsvegetationen 

som varierad, förmodligen mest sammansatt med 

mogna trädstammar med ställvis buskartad underve

getation. Pollenanalysen (se Regnell, m.fl., denna vo

lym) visar på en skogsvegetation som under tidig at

lantisk tid dominerades av hassel, alm och tall, men 
där även lind och ek var vanliga. Detta är i överens

stämmelse med de makrofossilanalyserna.

Skogskornell (Cornus sanguined] är en buske eller 

ett mindre träd som växer på frisk jord och gynnas av 
kalkrik mark. Skogskornell liksom skogsnarv (Mo- 

ehringia trinervia) är representanter för de växter som 

fanns i skogsmiljön. De visar båda på den mullrika 

skogens lummighet.

Olika arter av målla är svåra att skilja från varan

dra med avseende på deras frön. I proverna från Tå

gerup, där ett ganska stort antal frön av målla hitta

des, är det dock troligt att det till stor del handlar om 

svinmålla (Chenopodium album). I likhet med björk 

sprider mållorna rikligt med frön, som dessutom är 

mycket hårda och beständiga. Det är därför rimligt att 

målla är överrepresenterad i proverna. De flesta arter 
av målla, inkluderande svinmålla, trivs på näringsrik 

mark. Mallan torde ha haft gynnsamma förutsätt
ningar att frodas i strandzonen vid Tågerup där det 

blev en ansamling av tång, avskräde och annat orga
niskt material.

Hallon (Rubus idaeus), backglim (Silene nutans), 

grusnejlika (Gypsopbila muralis), mjölkört (Epilobi- 
um angustifolium), trampört (Polygonum aviculare), 

åkerbinda (Fallopia convolvolus) och ängssyra 

(Rumex acetosa) är samtliga örter som föredrar torra, 
sandiga marker. De växte under boplatsfasen säkerli

gen i mer öppna, sandiga partier nära stranden. Man 
ska inte förledas av namnen på å&erbinda och ängssy

ra och placera dem i agrara miljöer. Dessa är visserli

gen i vår tid anpassade till kulturmark, men de hade 

sina naturliga habitat även före neolitikum. Det finns 
dock en antydan genom dessa växters närvaro att den 

närmaste omgivningen har varit präglad av öppenhet, 
markslitage och näringsberikning. Med andra ord ty

piska epitet för en kulturmiljö.

Invid stranden, i partier av den omgivande sko

gen, fanns det även kärrmarker. Detta vittnar de rik
ligt förekommande fynden av våtmarksväxter om. Al 

(Alnus sp.), har säkerligen präglat den fuktiga 

strandzonen längs med fjorden, och våtmarksmiljön 
bör därför snarast benämnas som lövkärr. Här fanns 

även örter som trivdes i den våta, näringsrika jorden 

såsom hampflockel (Eupatorium cannabinum), 

brännässla (Urtica dioica), strandklo (Lycopus euro- 

paeus) och halvgräs i form av tågväxter (]uncus sp.). 

Längs med den exponerade sandiga eller grusiga 

stranden fanns det växter som var och är typiska för 
havsstränder, nämligen bunge (Samolus valer andi),
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havssäv (Bolboschoenus maritimus), strandkrypa 

(Glaux maritima) och strandaster (Aster tripolium).

I proverna återfinns det växtarter som närmast fö
rekommer i sötvattensmiljöer. Dessa är kaveldun 

(Typka latifolia), obestämda arter av nate (Potamoge- 

ton sp.), vass (Pbragmites communis), vit näckros 

(Nympbaea alba) och dessutom sträfse (Chara sp.), en 

typ av en kransalg. Av dessa kan olika arter av nate, 

samt vass och även sträfse, förekomma i bräckt vat

ten. Det är dock troligt att sötvattensväxter, såväl som 
mineralpartiklar och annat som inlagrats i sedimen

ten, har transporterats till bassängen från de båda 

åmynningarna.

De rena brackvattenväxter som har hittats i Tå- 
gerup är havsnajas (Najas marina), hårnating (Ruppia 

maritima) och hårsärv (Zannicbellia palustris). De fö
rekommer dessutom i stora antal och det är uppenbart 

att vattenmiljön har präglats av brackvattenomstän- 
digheter.

I proverna som har makrofossilanalyserats åter
fanns det även rikliga mängder träkol samt fisk- och 

däggdjursben som vittnar om människans förehavan

den.

Växtutnyttjande
Vad gäller växtutnyttjande måste först och främst den 

rikliga förekomsten av hasselnötsskal betonas. De är 

närvarande i de allra flesta proverna från strandmiljön 

och är dessutom nästan alltid fragmenterade eller för

kolnade. Att boplatsens invånare ligger bakom skal
fynden är utom allt tvivel. De stora mängderna av pol

len, nötskal och ved talar inte bara för ett flitigt ut

nyttjande av hassel utan kanske även för att man 

medvetet har gynnat den. Om man rotslår hassel sker 

en nybildning av rotskott. Under förhistorisk tid har 

detta förfarande utnyttjats i syfte att skapa rikliga ut
komster av lövfoder till kreatur och under historisk tid 

har det kanske i vissa fall helt burit upp den agrara 

ekonomin. Vi måste ta i beräknande att ett ändamåls

enligt gynnande av hassel mycket väl kan ha ägt rum 

redan under mesolitikum. Syftet har i såfall varit att

främja produktionen av nötter och grenar till allehan

da redskap, något som även indikeras i samband med 

träredskapen från Tågerup (se Mårtensson, denna vo

lym).

Bland landväxterna förekommer i två av de här re

dovisade proverna även fruktkärnor av skogskornell 

(Cornus sanguinea). De återfinns i flera andra prover, 

i regel fragmenterade och ibland helt eller delvis för

kolnade. Skogskornellen har beska bär som tidigare 

ansågs giftiga för människan (Nyman 1980). Dock 
inte för fåglar som gladeligen äter dem och som där

med blir de viktigaste fröspridarna för växten. Graden 

av giftighet är dock överskattad och frukten har i sen 

tid använts till saft, sylt och vin. Kornellens ved är 

mycket hård, vilket föranlett att den även kallas för 

hårdved. Traditionellt har grenar och ved utnyttjats 

för bl.a. kammar, gevärskolvar, gångkäppar och diver

se finsnickeri (Brøndegaard 1978-1980). I detta sam

manhang bör Tågerupsfyndet av en grävkäpp om

nämnas. Den är närmare en meter lång och är tillver

kad av skogskornell (se Mårtensson, denna volym).
Vad som är intressant i samband med fynden från 

Tågerup, i likhet med fynd från den tidigare nämnda 
lokalen Bökeberg III (Regnell m.fl. 1995), är att frukt

kärnorna är fragmenterade. Det förefaller som om de 
hårda kärnorna har krossats före de hamnade i 

strandsedimenten. Lägg därtill det faktum att vissa av 

fragmenten återfanns förkolnade. En förklaring till 

dessa omständigheter skulle kunna vara att fynden av 

kärnor av skogskornell återspeglar oljeutvinning. 

Skogskornellens fruktkärnor är nämligen mycket olje

rika, upp till 50% av torrvikten utgörs av olja. Ett en

kelt sätt att extrahera oljan vore nämligen att krossa 

frukterna och sjuda dem i vatten. På detta vis skulle 
oljan dras ur kärnorna, lägga sig på ytan och enkelt 

kunna skummas av. Den utvunna oljan är utmärkt att 

använda till lampolja eller att impregnera läder eller 

träföremål med. Förmodligen erbjuder skogskornellen 

det mest effektiva sättet att utvinna olja ur produkter 

från landmiljön. Det finns naturligtvis alternativa ”ol- 

jekällor” ur djurriket. Vi kan i första hand spekulera i 
sältran. Dessvärre är det mycket svårt att belägga 

dessa aspekter, även om man genom biokemiska ana
lyser kan identifiera animaliskt fett och till och med 

utröna ett marint ursprung för fettet och därmed kun

na uttolka tran (säl eller val) som råvara (Isaksson 

1998, 1999). Intressant nog kan man notera att fynd 

av säl ben från Tågerup är påtagligt få för att vara från 

en kustboplats (se Eriksson & Magnell, denna volym).

Ytterligare växter som bör ha utnyttjats och som är 

indikerade genom fynd är ek, fågelbär och hallon. 

Ekollon, liksom ekens bark, innehåller ett bitterämne,
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tannin, som gör dem otjänliga som föda för männis
kor. Man kan dock ta bort bitterämnena genom att 

man lakar ut ollonen i vatten eller att man rostar dem 

(Nyman 1980). Förekomsten av ekollon i kulturlager 
från mesolitikum behöver dock inte återspegla ett ut

nyttjande som föda, eftersom tannin är ett utomor
dentligt ämne att använda då man garvar skinn. Det 

kan därför mycket väl ha varit skinnberedningen som 
varit huvudsyftet för insamling av ekollon.

Fågelbär har genom förädling blivit en av före
gångarna till våra tiders körsbär. De bär man äter av 

fågelbärsträdet är emellertid så sura att munnen 

skrynklas. Men de kan mycket väl med sötning (ho

nung) kokas till sylt eller saft och även jäsas till frukt
vin. Det som gör de visserligen enstaka fynden av 

fruktstenar från fågelbär intressanta är att detta träd 

hör hemma i skogsmiljön och inte i närheten av stran

den. Fågelbären borde därför inte naturligt hamna i 

ett marint sediment, utan denna främling i fyndmiljön 

bör kunna förklaras som ett resultat av insamling. Det

ska påpekas att fågelbär tidigare aldrig har påträffats i 

arkeologiska sammanhang från nordisk stenålder 

(Regnell 1998).
I flera av de analyserade proverna från Lager 4 

återfanns en iögonfallande stor mängd frön av hallon 

(ett av dem redovisas här: PM57422). Hallon kan 
mycket väl växa i oskuggade och näringsrika miljöer i 

närheten av vatten. Men det är inte troligt att det skul
le avsättas så pass mycket hallon och dess frön i 

strandbrinken invid boplatsen genom naturliga pro
cesser. Utan tvivel har fynden av hallon med männis

kan att göra. Endast ett fåtal tidigare fynd av hallon 
har framkommit på boplatser från Sydskandinaviens 

mesolitikum (Jessen 1935, Fischer 1993, Regnell m.fl. 

1995).
De preliminära analysresultaten på Tågerup visar 

tydligt att växtresterna kan bidra med ny och fördju
pad kunskap om växtutnyttjandet under mesolitikum 

och att epitetet ”samlare” härmed kan få sin rättmät- 

tiga relevans. II
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Summary

Shore Environment and Plant 
Utilization
A Preliminary Presentation of the Macrofossil 
Analyses from Tågerup
The article presents the preliminary results of the plant 

macrofossil analyses from Tågerup. Samples from the 
terrestrial environment, including features such as 

houses, windbreaks, and graves, provided very small 
268 amounts of plant remains of Mesolithic age. Nonethe

less, carbonized hazel (Corylus avellana) nutshells 

were present in many of the samples. The situation 

was completely different in the waterlogged layers, 

where especially a refuse layer associated with the 

Kongemose culture provided rich amounts of plant 

remains. Through continuous analyses along transects 
perpendicular to the former shoreline, a zonation of 

different plant communities could be established. This 

also made it possible to determine the mean sea level 

at the time of the settlement to the sea level of today. 
The use of different plants could be confirmed. Hazel

nuts seem to have been the most important plant food. 

The possibility that hazel shrubs were consciously 
maintained with the purpose of gaining larger yields 

of nuts or suitable sticks is discussed. In addition rasp

berries (Rubus idaeus), wild cherries (Prunus avium), 

and possibly also acorns were used for food. The finds

of crushed and occasionally also carbonized fruit sto

nes of dogwood (Cornus sanguined) were interpreted 
as indicating the production of oil e.g. for burning.

The rich organic finds from Tågerup are an invalu
able source for our understanding of resource utiliza

tion in Mesolithic society. The material includes tools 

and implements made of wood. To arrive at a know

ledge of functional and perhaps also irrational reasons 

behind the choice of wood for different artefacts, iden
tification of tree species is of great significance. Plant 

macrofossil analysis of the find-bearing sediments can 
distinguish plant species from the surroundings which 

were used for food, medicine, textile fibres, etc. Our 

knowledge of the use of plant resources in the Meso

lithic is very limited, despite all the axiomatic notions 
about people as hunters, fishers, and gatherers (Reg- 

nell et al. 1995, 1998). The intensive activity reflected 
at the settlements, the good preservation conditions, 

and the extremely fine chronological resolution will 

generate unique additions to our knowledge about the 
relation of Mesolithic people to their environment and 

their use of the plants around them.
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Appendix I
Endast prover med bestämbara växtrester

För hartsfragment och "sprutslagg" gäller; 
x=enstaka, xx=måttlig samt xxx=riklig förekomst.
För träkol gäller; (x)=ca. 5 mg, x=5 mg-0,5 g, 
xx=0,5-5 g samt xxx= >5 g.

Kontext Anl. nr. Prov nr. Provvol. (ml)
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O) Q. a» ^å I 5 
a. I -.j2 o js
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ti tA ^ -t:

~ O) <v IT*

S i
I! IJ 8 
■s a i S.5

I
i

HUS 1 A8024 22289 975 1 X XX

HUSI A16055 22884 1250 1 X X X

HUSI Al 7823 22594 800 1 X X

HUS 1 Al 7846 22803 750 1 X X

HUS 1 Al 8819 22885 800 1 X X X

HUS 1 Al 9626 22285 475 1 X X

HUS 1 A42804 22883 800 1 X X XX

HUS 1 R210 15560 775 1 X X X

HUS 1 R212 16099 950 1 X XX X

HUS 1 R230 17711 950 1 X -

HUS 1 R270 16223 600 2 X X X

HUS 1 R277 16197 700 1 X

HUS 1 R280 17708 1000 1 * X X

HUS 2 A18744 25500 1250 1 X X X

HUS 2 A19192 22854 1150 1 1 X XX X

HUS 2 A21819 22848 950 1 X XX

HUS 2 A22826 22845 900 1 X X XX

HUS 2 R456 9686 1050 1 X X

HUS 2 R889 19189 1150 1 X X -

HUS 2 R1084 18682 800 1 X X (X)

HUS 2 R1215 19768 700 1 X X (X)

HUS 2 R1271 19797 925 2 X XX -

HUS 2 R1275 19795 875 1 X XX -

HUS 2 R1291 19818 1025 1 X (X)

HUS 3 A21376 22312 800 1 X X X

HUS 3 R526 ? 900 1 X X

HUS 3 R528 9700 975 3 X

HUS 3 R530 9701 600 1 X X

HUS 3 R532 9702 1050 1 -

HUS 3 R608 14804 800 1 X X X

HUS 3 R615 17485 950 1 X (X)

HUS 3 R639 17488 700 1 X X X

HUS 3 R641 17489 750 1 X X X

HUS 3 R660 14803 800 1 X X X

HUS 3 R684 16115 1000 1 X X

HUS 3 R688 16101 800 1 X X

HUS 3 R699 17499 1000 1 X X X

HUS 3 R718 16112 950 1 X X (X)

HUS 3 R733 17506 1050 1 X X X

HUS 3 R741 17510 1000 3 X X X

HUS 3 R749 17459 1200 1 X X

HUS 3 R762 17473 1975 1 X X X

HUS 3 R768 17513 1100 1 X X X

HUS 3 R770 17514 875 1 X X X

HUS 3 R790 15584 900 1 X X X

HUS 3 R792 14801 1000 1 X X

HUS 3 R801 17521 900 1 X X X

HUS 3 R803 17522 1150 1 X X

HUS 3 R808 17524 1075 1 X X X

HUS 3 R1335 21973 900 1 X X X

HUS 3 R1340 21980 950 1 X X (X)

HUS 3 R1342 21982 1000 1 X X

HUS 3 R1346 21987 950 1 X X

HUS 3 R1358 21999 1000 2 X X X

HUS 3 R1362 22003 950 1 X X X

HUS 3 R1364 22005 900 1 X X X

Grav A6504 21716 975 1 XX X

Grav A40186 17518 850 1 X

Stolphål A6965 16225 1650 21 78 75 5 1 XX
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Appendix II
Samtliga analyserade prover

Kontext Ani. nr. Prov nr.
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HUS 1 A8024 22289 975 1 X XX

HUS 1 A8062 22606 800 X X (X)

HUS 1 A8112 22287 600 X

HUS 1 A8183 22286 475 X (X)

HUS 1 A8557 22585 575 X X

HUS 1 A8571 22284 550 X X

HUS 1 8807 22279 500 X

HUS 1 8903 22278 400 X (X)

HUS 1 8982 22587 300 X X -

HUS 1 9084 22291 1550 X X (X)

HUS 1 10437 22275 400 -

HUS 1 10470 22276 850 X X X

HUS 1 10493 22277 475 X X (X)

HUS 1 11888 22806 800 X XX X

HUS 1 11908 22280 825 X X X

HUS 1 11966 22281 775 X X X

HUS 1 11979 22282 750 X XX X

HUS 1 14700 22597 300 (X)

HUS! 15988 22596 750 X XX

HUS 1 16055 22884 1250 1 X X X

HUS 1 16200 22589 600 X X

HUS 1 17555 22880 850 X X X

HUS 1 17590 22799 525 X

HUS 1 17614 22590 700 X X X

HUS 1 17577 22800 875 X X

HUS 1 17666 22591 600 X X X

HUS 1 17761 22543 800 X X

HUS 1 17823 22594 800 1 X X

HUS 1 17846 22803 750 1 X X

HUS 1 18208 22293 675 X X (X)

HUS 1 18276 22595 475 X X X

HUS 1 18290 22588 550 X X X

HUS 1 18310 22600 450 X X

HUS! 18450 22605 425 X

HUS 1 18709 22882 725 X X

HUS 1 18819 22885 800 1 X X X

HUS 1 19256 22604 500 X (X)

HUS 1 19277 22601 600 X X

HUS 1 19318 22598 600 X X

HUS 1 19326 22290 400 X X X

HUS 1 19337 22599 250 X X -

HUS 1 19372 22292 775 X X X

HUS 1 19412 22586 550 X XX X

HUS 1 19466 22879 800 X X X

HUS 1 19521 22805 825 X X X

HUS 1 19605 22288 775 X X

HUS 1 19626 22285 475 1 X X

HUS 1 20943 22592 200 (X)

HUS 1 22474 22887 750 X X X

HUS 1 22488 22886 550 X X X

HUS 1 22506 22804 750 X X

HUS 1 22536 22802 625 X X X

HUS 1 22552 22807 800 X X X

HUS 1 22640 22801 850 X X X

HUS 1 22782 22881 850 X X X

HUS 1 22894 22914 700 X X

HUS 1 22905 22980 550 X (X)

HUS 1 22931 22964 600 X X X

HUS 1 22948 22963 650 X (X)

HUS 1 22981 23001 525 X -

HUS 1 23002 23017 500 -

HUS 1 23018 23033 550 X

HUS 1 23034 35053 500 X X X

HUS 1 23054 23069 600 X X X

HUS 1 23182 23199 325 X

HUS1 23201 23234 900 X
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HUS 1 41988 22603 1200 X X XX

HUS1 42804 22883 800 1 x X XX

HUS 1 42834 22607 875 x X X

HUS 1 42852 22602 900 X X X

HUS 1 R205 16926 1000 X X X

HUS 1 R208 15559 1025 X X X

HUS 1 R210 15560 775 1 X X X

HUS 1 R212 16099 950 1 X XX X

HUS 1 R224 17710 1100 X XX X

HUS 1 R225 17710 1100 X X

HUS 1 R230 17711 950 1 X -

HUS 1 R242 16924 1200 X (X)

HUS 1 R245 16224 750 X X X

HUS 1 R247 16924 1200 X X

HUS 1 R249 17709 1150 X X

HUS 1 R252 14699 1075 X X

HUS 1 R254 15558 975 X X

HUS 1 R256 42865 700 X (X)

HUS 1 R268 16878 1000 X X X

HUS 1 R270 16223 600 2 X X X

HUS 1 R272 16199 750 X X XX

HUS 1 R275 16199 750 1 X

HUS 1 R277 16197 700 1 X

HUS 1 R278 16879 1075 X (X)

HUS 1 R280 17708 1000 1 X X X

HUS 1 R384 8204 1000 X X

HUS 1 R385 8203 1000 X X X

HUS 1 R386 8202 900 X X

HUS 1 R387 8201 1000 X XX X

HUS 1 R388 8200 1000 X

HUS 1 R389 8199 1000 X

HUS 1 R470 8605 400 -

HUS 1

HUS 2

R1251

AI 8744

19786

25500

1450

1250 1

HUS 2 AI8744 24599 1600 X X

HUS 2 AI 8744 25498 1025 X -

HUS 2 AI 8744 18771 900 X -

HUS 2 A18745 ? 950 X X X

HUS 2 AI 8745 22930 900 X X -

HUS 2 AI 8746 22859 1025 X X X

HUS 2 A18772 18772 775 X X X

HUS 2 A19191 22857 950 X X X

HUS 2 AI9192 22854 1150 1 1 X XX X

HUS 2 AI 9701 22853 1050 -

HUS 2 AI9714 22854 400 -

HUS 2 A19738 22849 600 X X X

HUS 2 AI 9806 22851 400 X (X)

HUS 2 A19918 22860 700 X XXX

HUS 2 A20023 22865 1300 X X X

HUS 2 A20627 22859 1000 X X (X)

HUS 2 A20868 22862 900 X X

HUS 2 A20900 22863 1200 X X

HUS 2 A21150 22864 900 X X X

HUS 2 A21432 22878 600 X X X

HUS 2 A21785 22856 200 X X

HUS 2 A21818 22850 300 X X

HUS 2 A21819 22848 950 1 X XX

HUS 2 A21833 22846 900 X X X

HUS 2 A22245 33235 1200 X XX X

HUS 2 A22261 22861 900 X X X

HUS 2 A22391 22708 300 X X X

HUS 2 A22748 22707 900 X -

HUS 2 A22767 22780 725 X (X)

HUS 2 A22826 22845 900 1 X X XX

HUS 2 A22916 22228 475 X X
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HUS 2 A23118 22866 400

HUS 2 A23162 22847 1000 XX X X

HUS 2 A23351 23365 1000 X X -

HUS 2 A25759 25775 675 X X (X)

HUS 2 A25776 25791 475 (X)

HUS 2 A25792 25804 550 -

HUS 2 A25805 25823 250 X X (X)

HUS 2 R452 9688 800 X X X

HUS 2 R454 9567 1000 X X

HUS 2 R456 9686 1050 1 X X

HUS 2 R458 9685 900 X (X)

HUS 2 R460 9684 850 X X X

HUS 2 R462 9125 400 X (X)

HUS 2 R466 8537 650 X

HUS 2 R468 8556 600 X X

HUS 2 R472 9678 650 (X)

HUS 2 R475 9679 1000 X X

HUS 2 R476 9680 1000 X X (X)

HUS 2 R478 9681 1775 X X X

HUS 2 R480 9682 750 X (X)

HUS 2 R482 9683 600 X X X

HUS 2 R486 10572 800 X X -

HUS 2 R488 10573 700 X X X

HUS 2 R491 10574 975 X X X

HUS 2 R493 10575 1000 X X (X)

HUS 2 R495 10576 1000 X X -

HUS 2 R497 10577 900 X X X

HUS 2 R501 10578 700 (X)

HUS 2 R825 15538 825 X X (X)

HUS 2 R841 15542 900 X XX (X)

HUS 2 R847 15539 700 X X

HUS 2 R851 15537 600 X X -

HUS 2 R857 15536 700 X X -

HUS 2 R859 15535 800 X X (X)

HUS 2 R861 15533 975 X XX X

HUS 2 R865 15530 1200 X X (X)

HUS 2 R867 15529 650 X X -

HUS 2 R869 ? 900 X X X

HUS 2 R871 15525 900 X X (X)

HUS 2 R873 15524 1000 X XX -

HUS 2 R875 15523 700 X X (X)

HUS 2 R877 15522 750 X X

HUS 2 R879 15521 1000 X XX X

HUS 2 R882 15519 700 X X -

HUS 2 R887 17450 900 X X -

HUS 2 R889 19189 1150 1 X X -

HUS 2 R893 18764 800 X X -

HUS 2 R908 18765 1050 X X -

HUS 2 R910 18757 1000 X XX X

HUS 2 R912 18749 1000 X X (X)

HUS 2 R915 ? 1000 XX -

HUS 2 R917 17449 900 X X -

HUS 2 R919 17451 900 X X -

HUS 2 R921 18747 700 X X -

HUS 2 R923 18755 1000 X X X

HUS 2 R925 18763 900 X XX (X)

HUS 2 R936 18766 950 X (X)

HUS 2 R968 ? 1000 X X -

HUS 2 R942 17457 800 X X -

HUS 2 R944 17448 1050 X XX X

HUS 2 R946 17452 1100 X XX -

HUS 2 R948 18746 900 X XX -

HUS 2 R950 18745 800 X X (X)

HUS 2 R956 18767 900 X X -

HUS 2 R959 ? 1050 X X -

HUS 2 R961 18751 1100 X XX -

HUS 2 R963 17456 950 * XX -
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HUS 2 R965 17447 900 X X X

HUS 2 R967 17453 900 X XX -

HUS 2 R969 18745 950 x X -

HUS 2 R971 ? 950 X XX -

HUS 2 R973 ? 925 X XX -

HUS 2 R980 18752 1000 X XX X

HUS 2 R982 17455 800 X X -

HUS 2 R984 17446 900 X X -

HUS 2 R996 17445 950 X X -

HUS 2 R1001 17444 900 X -

HUS 2 R1003 17443 1000 XX XX X

HUS 2 R1005 17442 1000 X X (X)

HUS 2 R1007 17441 950 X XX -

HUS 2 R1009 17440 1150 X X -

HUS 2 R1010 15510 1000 X -

HUS 2 R1016 18762 1000 X X -

HUS 2 R1018 15511 850 X X -

HUS 2 R1020 15512 700 X X -

HUS 2 R1022 15513 600 X -

HUS 2 R1024 15514 1025 X X -

HUS 2 R1026 15517 1150 X X -

HUS 2 R1028 ? 700 X X -

HUS 2 R1030 15518 1000 X X -

HUS 2 R1044 18322 1150 X X (X)

HUS 2 R1046 18665 1150 X X -

HUS 2 R1048 18666 1000 X XX -

HUS 2 R1050 18667 700 X XX -

HUS 2 R1052 18668 900 X X (X)

HUS 2 R1054 18664 1000 X -

HUS 2 R1058 18671 900 X X -

HUS 2 R1062 18672 500 X -

HUS 2 R1064 18673 900 X XXX -

HUS 2 R1068 18675 900 X X -

HUS 2 R1070 18676 900 X X -

HUS 2 R1072 18677 900 X X -

HUS 2 R1074 18678 1200 X -

HUS 2 R1078 18744 900 X X -

HUS 2 R1079 18679 1200 X X -

HUS 2 R1080 18680 900 X X -

HUS 2 R1082 18681 1200 X (X)

HUS 2 R1084 18682 800 1 X X (X)

HUS 2 R1086 18683 900 X X -

HUS 2 R1088 18684 625 X X -

HUS 2 R1092 18686 900 XXX X -

HUS 2 R1102 18689 900 X X -

HUS 2 R1104 18690 1000 X X -

HUS 2 R1106 ? 1000 X -

HUS 2 R1108 18692 1050 X X -

HUS 2 R1110 18693 1100 X X -

HUS 2 R1112 18694 900 X X (X)

HUS 2 R1114 18695 600 X X -

HUS 2 R1118 18696 950 X -

HUS 2 R1120 18698 1150 X X -

HUS 2 R1122 18699 1000 X (X)

HUS 2 R1126 18701 1000 X -

HUS 2 R1128 18702 800 X X X

HUS 2 R1158 19746 800 X X -

HUS 2 R1160 19745 1000 X XX -

HUS 2 R1162 19744 900 X -

HUS 2 R1164 19743 1150 X (X)

HUS 2 R1166 19742 1000 X X -

HUS 2 R1172 19739 900 X XX -

HUS 2 R1177 19749 900 X (x)

HUS 2 R1179 19750 900 X -

HUS 2 R1181 19751 900 X -

HUS 2 R1183 19752 1100 X (x)
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HUS 2 R1185 19753 900 X (X)

HUS 2 R1189 19755 800 XXX -

HUS 2 R1191 19756 900 X XX -

HUS 2 R1198 19765 900 X X -

HUS 2 R1206 19760 900 X X -

HUS 2 R1208 19759 800 X X (X)

HUS 2 R1210 19758 1000 X X X

HUS 2 R1212 19757 1025 X X X

HUS 2 R1215 19768 700 1 X X (X)

HUS 2 R1217 19764 750 X X -

HUS 2 R1225 19773 700 X XX (X)

HUS 2 R1229 19775 900 X XX X

HUS 2 R1231 19776 825 X X (X)

HUS 2 R1233 19765 600 X X -

HUS 2 R1235 19784 800 X -

HUS 2 R1243 19780 900 X X -

HUS 2 R1245 19779 1200 X X -

HUS 2 R1247 19778 900 XX (X)

HUS 2 R1249 19777 800 X XX (X)

HUS 2 R1251 19786 1450 X XXX -

HUS 2 R1259 19790 975 X X (X)

HUS 2 R1261 19791 800 X XX (X)

HUS 2 R1263 19792 900 X X (X)

HUS 2 R1265 19793 900 X XX (X)

HUS 2 R1271 19797 925 2 X XX -

HUS 2 R1275 19795 875 1 X XX -

HUS 2 R1277 19744 900 X XX -

HUS 2 R1284 19801 750 X XX X

HUS 2 R1286 19802 1100 X XX X

HUS 2 R1291 19818 1025 1 X (X)

HUS 2 R1292 19800 900 X XXX X

HUS 2 R1293 19805 925 X XXX X

HUS 2 R1295 19804 800 X X

HUS 2 R1297 19803 925 XX -

HUS 2 R1303 19821 1000 X X -

HUS 2

HUS 3

R1305

A14726

19822

22309

850

950
;

HUS 3 Al 4778 22614 400 X -

HUS 3 A18465 22307 900 X X X

HUS 3 Al 8481 22306 800 X X X

HUS 3 A18510 23350 1000 X X X

HUS 3 A20984 22310 900 X X (X)

HUS 3 A21095 22311 900 X X (X)

HUS 3 A21376 22312 800 1 X X X

HUS 3 A21509 22313 600 X X X

HUS 3 A23284 23299 775 X X

HUS 3 A23332 23349 400 X X -

HUS 3 A23366 23378 150 X -

HUS 3 A40501 22308 550 X X X

HUS 3 R503 9544 750 X X -

HUS 3 R505 9546 825 X (X)

HUS 3 R508 9545 975 X X

HUS 3 R510 9691 900 X XX

HUS 3 R512 9692 550 X -

HUS 3 R513 17484 800 X -

HUS 3 R514 9693 700 X

HUS 3 R516 9694 600 X (X)

HUS 3 R518 9695 1000 X

HUS 3 R520 9696 750 (X)

HUS 3 R522 9697 700 (X)

HUS 3 R524 9698 550 X X (X)

HUS 3 R526 ? 900 1 X X

HUS 3 R528 9700 975 3 X

HUS 3 R530 9701 600 1 X X

HUS 3 R532 9702 1050 1 -
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HUS 3 R534 9704 750 X -

HUS 3 R537 11206 850 X X

HUS 3 R539 11207 900 X X (X)

HUS 3 R541 11208 1050 X X (X)

HUS 3 R544 11211 1050 X -

HUS 3 R545 11210 950 X X -

HUS 3 R548 11212 1100 X X X

HUS 3 R576 17478 600 X X -

HUS 3 R578 17479 850 X X -

HUS 3 R585 15580 1050 X -

HUS 3 R589 17464 900 X X

HUS 3 R590 17476 850 X X (X)

HUS 3 R594 17482 800 X X -

HUS 3 R596 17483 550 X X (X)

HUS 3 R606 15581 900 X X X

HUS 3 R608 14804 800 1 X X X

HUS 3 R610 42147 1050 X X -

HUS 3 R615 17485 950 1 X (X)

HUS 3 R617 17486 900 X X X

HUS 3 R619 17487 1000 X X (X)

HUS 3 R632 15579 900 X X (X)

HUS 3 R634 14798 825 X X (X)

HUS 3 R636 41675 600 X X -

HUS 3 R637 17475 1000 X X -

HUS 3 R639 17488 700 1 X X X

HUS 3 R641 17489 750 1 X X X

HUS 3 R643 17490 950 X X X

HUS 3 R645 17491 850 X (X)

HUS 3 R658 15582 900 X X (X)

HUS 3 R660 14803 800 1 X X X

HUS 3 R662 42148 975 X X -

HUS 3 R665 17493 950 X X X

HUS 3 R667 17494 950 X X X

HUS 3 R669 17495 1000 X X -

HUS 3 R671 17496 1050 (X)

HUS 3 R680 ? 1150 XXX XXX X

HUS 3 R684 16115 1000 1 X X

HUS 3 R686 16109 1100 X X

HUS 3 R688 16101 800 1 X X

HUS 3 R690 15578 825 X X (X)

HUS 3 R692 ? 800 X X (X)

HUS 3 R694 41766 725 X X -

HUS 3 R695 17479 1025 X X X

HUS 3 R697 17480 800 X X X

HUS 3 R699 17499 1000 1 X X X

HUS 3 R701 17500 1000 X X -

HUS 3 R703 17501 900 X (X)

HUS 3 R705 17502 1000 X -

HUS 3 R714 16119 1000 X X X

HUS 3 R715 17463 1100 X X -

HUS 3 R716 16117 1200 X X X

HUS 3 R718 16112 950 1 X X (X)

HUS 3 R722 15588 1050 X X

HUS 3 R724 14802 850 X X X

HUS 3 R726 42149 1100 X X X

HUS 3 R729 17504 850 X X X

HUS 3 R731 17505 1000 X X (X)

HUS 3 R733 17506 1050 1 X X X

HUS 3 R735 17507 1025 X X X

HUS 3 R737 17508 1000 X

HUS 3 R739 17509 1000 X X X

HUS 3 R741 17510 1000 3 X X X

HUS 3 R747 16120 1100 X X XX

HUS 3 R749 17459 1200 1 X X

HUS 3 R751 ? 1000 X X (X)

HUS 3 R753 16108 750 X -
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HUS 3 R755 16100 900 X X

HUS 3 R757 15577 950 XX X X

HUS 3 R759 14800 1025 X X X

HUS 3 R761 41767 1050 XX X X

HUS 3 R762 17473 1975 1 X X X

HUS 3 R764 17511 750 X (X)

HUS 3 R766 17512 1000 X X

HUS 3 R768 17513 1100 1 X X X

HUS 3 R770 17514 875 1 X X X

HUS 3 R772 17515 1100 X X X

HUS 3 R774 17516 600 X X -

HUS 3 R776 17517 1000 X X X

HUS 3 R780 16121 1025 X XX

HUS 3 R782 16118 950 X X

HUS 3 R784 16116 900 X X X

HUS 3 R786 16113 900 X X X

HUS 3 R790 15584 900 1 X X X

HUS 3 R792 14801 1000 1 X X

HUS 3 R794 42150 1000 X -

HUS 3 R797 17519 1000 X X (X)

HUS 3 R799 17520 925 X X

HUS 3 R801 17521 900 1 X X X

HUS 3 R803 17522 1150 1 X X

HUS 3 R804 17525 1000 X X

HUS 3 R805 17523 1075 X X

HUS 3 R808 17524 1075 1 X X X

HUS 3 R1116 18696 700 X X -

HUS 3 R1329 21966 1000 X X X

HUS 3 R1330 21967 900 X X

HUS 3 R1331 21968 825 X X X

HUS 3 RI 332 21970 950 X X X

HUS 3 RI 333 21971 1100 X X

HUS 3 R1334 21972 1025 X X X

HUS 3 R1335 21973 900 1 X X X

HUS 3 R1336 21974 1100 X X

HUS 3 R1337 21976 1025 X X X

HUS 3 R1338 21977 1000 X X X

HUS 3 R1339 21978 1050 X X

HUS 3 RI 340 21980 950 1 X X (X)

HUS 3 R1341 21981 1200 X X

HUS 3 R1342 21982 1000 1 X X

HUS 3 RI 343 21983 700 X X

HUS 3 R1344 21984 1150 XX X X

HUS 3 R1345 21986 975 X X X

HUS 3 R1346 21987 950 1 X X

HUS 3 R1356 21997 1225 XX XX X

HUS 3 R1357 21998 1150 XXX XXX X

HUS 3 R1358 21999 1000 2 X X X

HUS 3 R1359 22000 850 XX X X

HUS 3 R1360 22001 1000 XX XX X

HUS 3 R1361 22002 1000 X XXX X

HUS 3 R1362 22003 950 1 X X X

HUS 3 RI 363 22004 1200 XX XX X

HUS 3 R1364 22005 900 1 X X X

HUS 3

A5332

11205

26030

950

1000 X

A6234 7564 500 -

Grav A6258 8834 125 -

Grav A6258 6570 650 -

Grav A6258 8181 450 -

Grav A6258 8773 400 -

Grav A6258 87? 500 -

Grav A6258 8836 200 -

Grav A6258 8061 250 -

Grav A6258 8569 300 (X)
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Grav A6258 8182 175 -

Grav A6258 8570 100 -

Grav A6504 ? 375 X -

Grav A6504 21374 375 X (X)

Grav A6504 21375 600 (x)
Grav A6504 21488 500 X -

Grav A6504 21674 900 X X

Grav A6504 21573 975 XX (X)

Grav A6504 21716 975 1 XX X

Grav A6504 21816 800 X (X)

Grav A6504 21962 600 X (X)

Grav A6504 21963 300 (X)

Grav A6504 22179 825 (X)

Grav A6504 22188 400 X (X)

Grav A6504 22229 600 -

Grav A6504 22230 600 X -

Grav A6504 21817 600 X

A6943 ? 700 X XX

A6965 16225 1000 20 58 49 4 XX

A6965 16226 650 1 20 26 1 1 XX

A7565 26029 800 (X)

Grav Al 1635 13271 1300 X

Grav Al 1635 41498 1200 X

Grav Al 7779 24287 650 -

Grav Al 7779 23553 700 X (X)

Grav A17779 23554 600 X (X)

Grav Al 7779 23555 500 (X)

Grav Al 7779 23556 900 X (X)

Grav Al 7779 23557 1000 -

Grav Al 7779 23558 950 X -

Grav A17779 24286 350 -

Grav A17779 24288 750 X (X)

Grav Al 7779 24600 500 -

A23491 23509 950 X X X

A23824 24743 850 XXX X

A23824 24740 1000 X XX

A24140 24744 1000 X

A24161 24741 1050 X X

Grav A25827 25856 800 -

A25862 25885 1050 XXX XX

Grav A40185 11820 200 X -

Grav A40185 11821 350 X X -

Grav A40185 10787 275 -

Grav A40185 11819 375 -

Grav A40185 11818 450 -

Grav A40185 11128 250 -

Grav A40185 11822 250 -

Grav A40185 11823 350 -

Grav A40185 11129 400 -

Grav A40186 21755 1150 X X

Grav A40186 21753 800 XX X (X)

Grav A40186 17518 850 1 X

Grav A40186 21754 1050 X X X

Grav A40186 21752 1025 XX X X

Grav A40186 21751 1150 X X (X)

Grav A40186 21750 1000 X X (X)

Grav A40186 21749 850 X X X

A41059 25497 1250 XXX X

Totalt anal. SU6 v st 436625 ml
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Appendix III

R1567 R1548 R1530 R1540

A52499 A57100 PM50674 PM57422 PM27682 PM27684

PM52500 PM75132 -0,28möh -0,18möh +0,06möh +0,26möh

Svenskt namn Latinskt namn (1200 ml) (600 ml) (1250 ml) (400 ml) (1300 ml) (1350 ml)

Landväxter Björk Betula sp. 84 43 24 23

Ek ("ollonhattar") Quercus sp. 9 1 6

Hassel (ca antal 

hela nötter) Corylus avellana 7 1 1 3 1 1

Fågelbär Prunus avium 1

Hallon Rubus idaeus 3 6 16

Backglim Silene nutans 1

Grusnejlika

(troligen) Gypsophila cf. muralis i

Mjölkört Epilobium angustifolium 5

Målla Chenopodium sp. 47 6 17 21 3

Skogskomell Cornus sanguinea 2 1

Skogsnarv Moehringia trinervia 3 3 1

Trampört Polygonum aviculare 2 1

Åkerbinda Fallopia convolvolus 1 1

Ängssyra Rumex acetosa 1 1 1

Våtmarksväxter Al Alnus sp. 14 4 4 7

Hampflockel Eupatorium cannabinum 7 6 1 2

Nässla Urtica dioica 10 10 1

Strandklo Lycopus europaeus 1 1

Tågväxter Juncus sp. 16 10 9 5 2
Havsstrands-

växter

Bunge Samolus valerandi 5

Havssäv Bolboschoenus maritimus 1

Strandkrypa Glaux maritima 7 1 3 1

Strandaster Aster tripolium 6 4 1

Sötvattenväxter Kaveldun Typha latifolia 3 13

ixiate (aven i 

bräckt vatten) Potamogeton sp. 8 14 11 1

vass(aven i

bräckt vatten) Phragmites communis 8 4 6 5 i

Vit näckros Nymphaea alba 2

Sträffse (alg) Chara sp. 35 11 82 385 5 2

Brack- eller

saltvattenväxter

Havsnajas Najas marina 8 27 5 64

Håmating Ruppia maritima 91 160 152 274 14

Hårsärv Zannichellia palustris 141 148 14 184 4

Växter från Hngerört m.fl. Potentilla sp. 7 1

obestämd miljö Måra Galium sp. 2

Övrigt Mollusk-skal enstaka måttligt måttligt enstaka enstaka

Fiskben enstaka måttligt måttligt rikligt enstaka enstaka

Träkol rikligt måttligt rikligt måttligt måttligt enstaka

nsektsrester enstaka måttligt rikligt rikligt enstaka

279



Mesolitiskt trä En presentation av träartefakter från Tågerup Den marint avsatta gyttjans

kompakta konsistens medförde en något originell fältsituation. Handgrävning med skärslev eller 

spade var i princip omöjlig och sållning helt utesluten. Följaktligen avbanades gyttjelagret 

succesivt med grävmaskin varvid okulärt iakttagbara föremål dokumenterades. Denna metod 

krävde stor skicklighet av maskinförarna för att så långt möjligt undvika skador på de känsliga 

träföremålen. Vidare krävdes en snabb fältinsats av arkeologerna för att nå ner till nästa 

fyndhorisont i det mäktiga lagret. De fynd som framkom rensades fram ytterligare, oftast med

händerna, varefter en bedömning gjordes huruvida föremålet uppvisade spår av bearbetning

eller ej.



Jessica Mårtensson

Inledning

Den aktuella slutundersökningsytan på Tågerup 1:1, 
SU 6, präglas av den forna havsvik som omgav det 

förhistoriska näset under senmesolitikum. Här för
enade Braån och Saxån sina utlopp i Öresund vilket 

skapade en gynnsam miljö med både sött och bräckt 

vatten. Genom förändringar av havsnivån, med där

på följande strandlinjeförskjutningar och överlag

ringar, omdanades miljön på Tågerupsnäset under en 
mycket lång period. Överlagringarna medförde ock

så att stora mängder organiskt material, främst trä, 

bevarades i och under transgressionssedimenten. 

Materialet härrörde från den trähantering som före

kommit både under kongemosekultur och tidig erte- 

böllekultur vilket erbjöd goda utsikter för en exklu
siv inblick i en relativt okänd del av den materiella 

kulturen.

Bakgrund och målsättning
Bakgrund I Danmark finns en väl inarbetad tradi

tion av arkeologiska undersökningar av stenålders- 

boplatser i miljöer med goda bevaringsförhållanden. 

De senaste 30 åren har detta framför allt mynnat ut i 
ett intresse riktat mot bosättningar utmed de förhis

toriska kustlinjerna (Andersen 1985, 1995b; Fischer 

1995; Grøn 1995; Pedersen m. fl. 1997). Vid dessa - 

oftast marinarkeologiska - undersökningar har en 

stor mängd boplatser med bevarat trämaterial på
träffats. De träföremål som framkommit har bland 

annat bidragit med nya kunskaper kring den mesoli- 
tiska människans båtar, jaktutrustning och fiskeme

toder (Andersen 1985; Andersen 1994, 1995b; Røn

ne 1989; Pedersen 1995).

Aven i Skåne har en hel del boplatser undersökts 

på platser med goda bevaringsomständigheter för or

ganiskt material och enstaka fynd av bearbetat trä har 

framkommit. Bland dessa boplatser har Ageröd V

(Larsson 1983) uppvisat det mest omfattande träma
terialet hittills.

Trots att en hel del danska och skånska fyndplatser 

med bevarat trämaterial har undersökts är oftast 

mängden redskap ringa, vilket är anledningen till att 

kunskapen om denna del av den materiella kulturen 
fortfarande är liten. Ett mindre antal fyndplatser som 

till exempel Tybrind Vig i Danmark (Andersen 1985), 
Friesack i Tyskland (Gramsch & Kloss 1990) samt Vis 

I i Ryssland (Burov 1990), har dock uppvisat ett brett 
och varierat utbud av träföremål och användningsom

råden för desamma, vilket antyder en materiell mång
fald vars omfattning vi hittills endast börjat skönja.

Målsättning Utrednings- och förundersökningsresul

taten från Tågerup visade redan i ett tidigt skede att en 
stor del organiskt material, däribland trä, fanns beva

rat på platsen och goda möjligheter förelåg således att 
finna bearbetade träföremål med hög vetenskaplig po

tential, vilket också blev en del i den prioriterade mål

sättningen inför slutundersökningen (Andersson & 

Knarrström 1997, s. 78; Karsten & Knarrström 1997, 

s. 112; Karsten 1998, s. 13).
Utsikten att finna material från både Kongemose- 

och Erteböllekultur gynnar vidare en direkt jämförelse 

och analys av skillnader och likheter i trähantverket 

inom de båda kulturavsnitten. En bättre kännedom 

om trämaterialet kunde dessutom i ett längre perspek

tiv ge en god inblick i boplatsernas funktion och an

vändningstid.

Stratigrafi och undersökta lager

I den västra delen av undersökningsområdet (Tågerup 
Väst) fanns bland annat fyndförande vattenavsatta se

diment. Denna yta utgjorde ca 12% (1700 m2) av den 

totala undersökningsytan i Tågerup.
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Övergång till opåverkad morän 

Opåverkad morän

Figur 1. Schematisk bild över lagerföljd i den dåtida havsviken.
Utsnitt ur lagerföljd i NV delen av undersökningsområdets marina 
del.
Schematic picture of the layer sequence in the former bay. Section 
of the layer sequence in the north-west of the marine part of the in
vestigation area. 1. Brownish-grey silt 2. Reddish-grey sandy silt 
3. Reddish-grey clay gyttja 4. Grey to greenish-grey silty gyttja. Layer 
6 with finds of flint, bone, wood, etc. 5. Grey/greenish-grey to grey 
gyttja sand. Layer 4 with finds of flint, bone, wood, etc. 6. Transition 
to untouched till 7. Untouched till.

övre delarna, framkom ett lager bestående av grå till 

grågrön gyttjig sand (lager 4). Lagret utgjordes av bo

plats- och utkastlämningar från kongemosekultur och 

innehöll rikliga mängder flinta, ben, trä och annat or

ganiskt material. Den stratigrafiska dokumentationen 
visade vidare att det i takt med havsnivåhöjningarna 

avsattes transgressionssediment av olika karaktär (fig. 

1). Inom den undersökta ytan avsattes det äldsta 

transgressionssedimentet under sen kongemosekultur. 

De sediment som innehöll fynd från tidig erteböllekul- 

tur utgjordes av en grå till grågrön siltig gyttja (lager 

6). Denna marina gyttja överlagrades i sin tur av två 

helt fyndtomma enheter av rödgrå lergyttja respektive 

rödgrå sandig silt, vilka har avsatts under transgres- 

sionsmaximum och hermetiskt tillslutit underliggande 

lager.
Lager 6 återfanns i sydvästra delen av undersökning

sområdet på nivåer mellan 1 m.ö.h. ner till -6 m.u.h. Trä

materialet från lager 6 framkom mellan nivåerna 0,982 

m.ö.h. och -2,095 m.u.h. Horisontellt förekom en rela

tivt jämn spridning av föremål längs hela den förmodade 
strandkanten under erteböllekultur (fig. 2).

Lager 4 som representeras av både boplats- och ut
kastlager uppvisade betydande höjdskillnader. Högsta 

uppmätta nivån i boplatslagret var 2,5 m.ö.h. och läg

sta nivån i utkastlagret var -3,81 m.u.h. Trämaterialet 

från detta lager framkom mellan nivåerna 1,249 

m.ö.h. och -1,766 m.u.h. Den horisontella spridning

en av träfynden avspeglar främst andelen undersökt 

yta (ca 26% av utkastlagret undersöktes), men följer i 

stort utkastzonen där bevaringsmöj ligheterna för trä 

varit goda (fig. 3).

Under förundersökningen konstaterades det att 

stratigrafin kraftigt har påverkats av transgressioner. 

Slutundersökningen visade senare på stora lokala 
skillnader i stratigrafi och bevaringsförhållanden 

inom de södra delarna av Tågerupsnäset (Karsten & 

Knarrström 1999).

Ovan den opåverkade moränen, som bestod av 

gråblå moränlera med inblandning av grovsand i de

Metod och materialurval
Den marint avsatta gyttjans kompakta konsistens 

medförde en något originell fältsituation. Handgräv
ning med skärslev eller spade var i princip omöjlig och 

sållning helt utesluten. Följaktligen avbanades gyttje- 

lagret succesivt med grävmaskin varvid okulärt iakt

tagbara föremål dokumenterades. Denna metod kräv

de stor skicklighet av maskinförarna för att så långt
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Figur 2. Träfyndens horisontella spridning i lager 6. Skala 1:500. The horizontal distribution of wood finds in layer 6. Scale 1:500.

Figur 3. Träfyndens horisontella spridning i lager 4. Skala 1:500. The horizontal distribution of wood finds in layer 4. Scale 1:500.
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möjligt undvika skador på de känsliga träföremålen. 

Vidare krävdes en snabb fältinsats av arkeologerna för 

att nå ner till nästa fyndhorisont i det mäktiga lagret. 

De fynd som framkom rensades fram ytterligare, of

tast med händerna, varefter en bedömning gjordes hu

ruvida föremålet uppvisade spår av bearbetning eller

ej-
Den mycket stora mängden fyndmaterial fordrade 

vidare en del prioriteringar. Intakta bearbetade arte
fakter togs undantagslöst omhand för konservering 

och findokumentation. Situationen omöjliggjorde 

emellertid ett omhändertagande av allt trämaterial 

som uppvisade bearbetningsspår. Dessutom förekom 

en hel del fragmenterat trä och mer eller mindre diffu

sa spår av trämaterial samt naturträ och stora mäng
der annat, av människan deponerat och obearbetat 

trä. Från dessa sistnämnda kategorier togs dock en del 

träprover för vedartsbestämning. Totalt 120 föremål 

och prover tillvaratogs för konservering, datering, 

vedartsanalys och noggrannare studier.
I fält dokumenterades allt material på ett likartat 

sätt. Samtliga trärester inmättes med totalstation, 

även naturträ. Artefakter fotograferades in situ och i 

en del fall handritades komplicerade strukturer.

Bärgningen av fynden försvårades p.g.a. materia

lets känslighet. Stadga och fukt krävdes för transport 

och förvaring. Långa slanor och pålar upptogs och 

placerades i hängrännor som fyllts med gyttja. Resten 

av de omhändertagna föremålen lyftes likaså i prepa
rat för att därefter lindas in i täckande plastlager. En 

av mjärdarna säkrades enligt samma princip som gra
varna. En ram placerades runt föremålet i gyttjan var

efter en bottenskiva sköts in under mjärden och spän

des fast i ramen.

Trämaterialets tillstånd

Bevaringsförhållandena i den limniska gyttjan har av 

naturliga skäl varit goda. Tätheten bidrar till en anae- 

rob miljö som liksom den permanenta fuktigheten 

gynnar bevarandet av trä och annat organiskt materi

al. I det underliggande och sandiga lager 4 låg det 
material som var bäst bevarat relativt ytligt där det 

överlagrats av gyttjesedimenten. Trots att detta träma
terial delvis legat i en terrestrisk miljö befann det sig 

till delar i bättre tillstånd än det material som legat i 
gyttjan. Även miljön i lager 4 har haft en gynnande 

bevaringseffekt för organiskt material eftersom lagret 

tillslutits hermetiskt av den överlagrande gyttjan.

Trämaterialets långvariga inlagring i gyttjan har 
också inneburit en del påfrestningar och trycket från 

gyttjemassorna har uppenbarligen varit omfattande. 
Merparten av fynden har sammanpressats under för

ruttnelseprocessen och är idag mer eller mindre till

plattade i formen. I några fall har trycket skapat en 

fullständig kollaps i vedstrukturen vilket omöjliggjort 

artbestämning av materialet. Det som tycks ha varit 
avgörande för hur stor skadan blivit är hur långt för

ruttnelsen hunnit fortskrida innan föremålen bäddats 

in helt i gyttjesedimenten. Kraftiga pålar och träd

stammar har dock i huvudsak undgått kraftigare 

kompression på grund av deras robusta konstitution. 
Förutom de enstaka fallen med kollapsad vedstruktur 

har gyttjans tyngd även orsakat en vacker ”ornamen

tik” på flertalet fynd då kvistar, rötter och annat pres

sats mot träytan.
Konserveringen av det tillvaratagna trämaterialet 

är i skrivande stund ännu ej färdigställd. Efter en inle

dande förvaring i s.k. PEG-lösning kommer träarte- 

fakterna efter hand att frystorkas. Denna process be

räknas vara klar under år 2001.

Dateringar
Totalt 9 träprover har skickats för 14C-analys på Ång- 

strömslaboratoriet, Uppsala Universitet. Träproverna 
är tagna från artefakter i lager 6 och 4. Åtta av prover

na är från lager 6 som inte kan findateras arkeolo

giskt. En typologisk datering av lager 4 har dock varit 

möjlig att genomföra. Här kan närvaron av de tre 

kongemosefaserna blak, villingebæk och vedbæk kon

stateras utifrån det litiska materialet (Karsten & 

Knarrström, denna volym). Ett flertal 14C-dateringar 

av ben och horn från samma lager bekräftar också en 
datering till kongemosekultur med tyngdpunkten för

lagd till blak- och villingebækfas (Eriksson & Mag- 

nell, denna volym).
Normalt dras gränsen mellan kongemose- och erte- 

böllekultur vid 5400 f.Kr. (Sørensen 1996, s. 93). Ved- 

artsproverna från lager 6 placerar sig enhetligt i denna 
övergångsfas (tab. 1). Dateringen på en näverrulle 

från lager 4 hamnar däremot i den tidigare vedbækfa- 

sen under kongemosekultur. Den rumsliga spridning-
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en kulturfaserna emellan är emellertid inte helt tydlig i 

detta lager och kan därför i detta fall inte användas 

som ett mer detaljerat dateringsunderlag för de ut

spridda träföremålen i lager 4. En placering av före

målen i kongemosekultur är dock högst sannolik.

Vedartsanalys
Totalt 120 träprover och -artefakter togs omhand för 

vedartsbestämning från lager 4 och 6. Vedartsanaly- 

sen utfördes av dr Thomas Bartholin på Nationalmu

seet i Köpenhamn. Av de inlämnade träproverna var 

hela 90 exemplar möjliga att artbestämma. Därutöver 
tillkom 64 prover som togs från olika mjärdar och fis

kestationen. Av proverna från fiskeredskapen var art

bestämning möjlig att genomföra i hela 62 fall.
I tabell 2 ses resultaten från analysen fördelat på 

lager 4 och lager 6. I lager 6 framträder en något mer 
varierad artförekomst än i lager 4 vilket delvis kan ses 

som ett utslag av att ett större material omhändertogs 
från detta lager. Tall och ek är dock de mest frekvent 

förkommande arterna i båda lagren bland de stora 
trädslagen. Även hasseln är mycket frekvent i båda 

lagren. Av övriga buskväxter/småträd som förekom

mer i lager 6 härrör den stora merparten från fiskered

skapen.
Från Tågerup öst föreligger endast vedartsrester i 

form av mikroskopiska kolpartiklar framtagna ur 

makrofossilprover från stolphålen i de olika husläm

ningarna. Stora variationer förekom dock som tidiga

re nämnts i stratigrafi och bevaringsförhållanden på 

Tågerupsnäset och några transgressionssediment som 
kunnat ”säkra” de underliggande kulturlagren har ej 

avsatts på Tågerup öst. På denna sida av undersök

ningsområdet kunde däremot mycket rikliga förekom

ster av kolpartiklar noteras i matjord och kolluvier 

vilket antyder en stor inblandning av dessa även i un

derliggande kulturlager. Otvetydiga spår av sprutslagg 

i stolphålen från de mesolitiska huslämningarna visar 

också på en omfattande bioturbation i detta område 
(jfr Grönberg, denna volym). Slutsatsen får således bli

att endast det trämaterial som säkrats i och under 

transgressionssedimenten ger tillförlitliga resultat vad 

gäller vedartsanalyser och dateringar vilket därmed 

också utesluter möjligheten till jämförelser av vedarter 

mellan den östra och västra delen av undersöknings
området. Söder om järnvägen, utanför slutundersök

ningsområdet föreligger dock välbevarat trämaterial 

låst under gyttjemassorna, vilket konstaterades under 

en förundersökning (Andersson & Knarrström 1997).

Awerkningstidpunkt och träålder
Vedartsanalysen har även varit informativ vad gäller 

fällningstid och -ålder på det använda materialet. I 60 

fall var säsongstidpunkten för avverkning möjlig att 

avgöra. Endast i fyra fall har det varit möjligt att av

göra säsong för avverkning på trämaterialet från lager 

4. Detta beror på den kraftiga kompression som mate

rialet utsatts för under gyttjelagret. Den kollapsade 
strukturen har i de flesta fall omöjliggjort studiet av 

årsringarna trots den i övrigt goda konditionen hos 

träet.

1 lager 6 visar det sig att merparten av det bestämda 

materialet avverkats under sommarhalvåret men även 

vinterhalvåret synes välrepresenterat (tab. 3). Intres
sant att notera är att även andra delar av året finns 

representerade och överlappar dessa årstider. Möjlig

heten att ange avverkningstidpunkten för de olika 

vedarterna ger således goda säsongsmässiga indikatio

ner för människans aktiviteter på Tågerupsnäset. 
Även om virke mycket väl kan förvaras och torkas för 

senare användning är det inte troligt att det bearbeta

de trämaterialet på Tågerup utsatts för någon längre 
förvaring. Experiment har visat att stenyxor fungerar 

bäst på grönt trä som är lättbearbetat och smidigt 

(Schovsbo 1987, s. 53). I fallet med fiskeredskapen 
och det trä som använts vid tillverkningen är en förva

ring och senare användning av det skördade materia

let helt utesluten. Här är skördetidpunkt och redskap- 

stillverkning mycket intimt förknippade med varan

dra eftersom arbetsmaterialet blir odugligt att 

använda till flätning om det inte är färskt. Ett mycket

285
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intressant och viktigt resultat av vedartsanalysen är 

således att denna kan belägga helårsaktiviteter i Tå- 

gerup vid tiden för övergången mellan kongemose- 

och erteböllekultur. Detta kompletterar och under

stryker den osteologiska säsongsanalysen och bilden 

av en bofast befolkning som bott helårsvis på Tåge- 

rupsnäset (jfr Eriksson & Magnell, denna volym).

Trots det till stora delar svårt sammanpressade 

materialet från lager 4 kunde en hel del trä åldersbe- 
stämmas. I både lager 6 och 4 dominerar låga åldrar 

såväl hos buskväxter som stora trädslag (tab. 4). 

Bland tall och ek förekommer dock enstaka äldre ex

emplar, vilket antyder att urvalet inte nödvändigtvis 

baserats på svårigheter att fälla äldre träd.

Föremålspresentation

Den totala summan inmätta träföremål uppgår till 

899 st. I lager 6 framkom 585 st och i lager 4 framkom 

314 st. Av dessa utgjordes 141 st av säkra redskap och 

bearbetade föremål, 312 av naturträ (t.ex. bävergnagt 

trä, rötter och drivved) och 446 st övriga av männis
kan hanterade trämaterial. Häribiand räknas material 

som saknar tydliga bearbetningsspår men uppenbarli

gen är rester efter trähanteringen på boplatserna. Be

tydande mängder av detta sistnämnda material är för 

övrigt bränt.

Fiskeredskap
1 lager 6 påträffades 14 redskap och en större träkon

struktion som kan sättas i samband med fiske. Red
skapen består av 13 fragment av mjärdar, ett enkel- 

spetsat ljuster och en staketliknande konstruktion 

(tab. 5). De tre mjärdar (nr 1, 2 och 12) som 14C-ana- 

lyserats ger en mycket ensartad datering till övergång

en mellan kongemose- och erteböllekultur (se ovan). 
Mjärdarna låg dessutom väl spridda, på långa avstånd 

från varandra inom lagret. Sammanvägt med övriga 
trädateringar från lager 6, som i stort överensstämmer 

med mjärdarnas dateringar, framträder en bild av 

samtidighet mellan samtliga fiskeredskap.

Mjärdar De tretton mjärdar som framkom i gyttje- 

lagret var mer eller mindre fragmenterade och den ur

sprungliga morfologin förstörd eftersom samtliga ex
emplar var totalt sammanpressade. På grund av tids

brist kunde inte alla mjärdefynd omhändertas. 

Efterhand som antalet fynd ökade fick således de 

mjärdar som uppvisade intressanta konstruktions- 

och flätningsdetaljer prioriteras.

Mjärdarna påträffades spridda utmed hela strand
linjen men två tydliga koncentrationer av mjärdar kan 

urskiljas vid Saxåns och Braåns förmodade dåtida ut

lopp (fig. 4).

Mjärde 1 Denna mjärde framkom relativt nära den 

dåtida stranden (fig. 4). Mjärden bestod av ett ca 
21x19 cm stort sammanhållet fragment av framför 

allt den trattformade bakre änden med bibehållen flat

ning. Kvistar från stommen låg dessutom spridda 

inom ett område på 40x60 cm (fig. 5). Mjärden var 

tillverkad av kvistar från olvon och slån/fågelbär/hägg 

som flätats samman med kluven alrot. Kvistarnas 

tjocklek var mellan 0,4-0,5 cm. Vedartsanalysen visar 

vidare att en av olvonkvistarna avverkats under som

maren vilket representerar tillverkningssäsong för 

mjärden.

Konstruktionen av mjärden utgör en av tre typer 
som finns representerade på Tågerup. Två band löper 

växelvis över och under sianorna och korsar varandra 

däremellan. Denna tvärgående flätning är typisk för 

samtida mjärdar från både Skåne och Danmark. På 

mjärde 1 löper flatningen mellan dubbla kvistar (fig. 7). 

Detta kan jämföras med ett fynd från Jonstorp där 

dubbla kvistar flätats in i jämna intervaller i mjärden 
med växelvis två respektive tre enkla kvistar emellan 

(Petersson & Olausson 1952, s. 146). Det vanliga är 

annars en variant där enkla kvistar flätats samman. 

Konstruktionen med dubbla kvistar i mjärde 1 torde 
utgöra ett försök att uppnå ett stabilare fångstredskap.

En smal käpp med 1 cm:s diameter framkom bland 

de spridda kvistarna från mjärdens stomme och utgör 

sannolikt en del av en käpp som flätats in på tvären 

som en ”krage”. För att bibehålla form och stadga hos 

en mjärde krävs antingen en kraftigare tvärgående 

flätning eller en inflätad käpp. Båda detaljerna kan 

ofta ses i moderna mjärdar (Brinkhuizen 1983, s. 24). 

Ett samtida fynd av en mjärde från Margrethes Næs i 

Danmark har uppvisat förekomsten av två inflätade 

hasselgrenar. Den ena var fastflätad i mynningspartiet 

och den andra i den bakre änden där mjärden börjar 
smalna av. Hasselkäpparna var precis som i fallet med 

Tågerupsexemplen (se även mjärde 4, 8 och 12) ca 1 

cm breda (Myrhøj 1997, s. 168).
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Figur 4. Spridningsbild över mjärdarnas och fångststationens placering i lager 6. Distribution of fish traps and fishing stations in layer 6.

En fyra meter lång hasselkäpp låg med ena änden 

instucken i mjärden och den andre änden riktad upp 
mot stranden. Möjligen har käppen använts till att 

placera ut mjärden i vattenbrynet och kanske även för 

att förankra den.

Mjärde 2 Mjärdefragmentet framkom 3,6 m från 

mjärde 1 och befann sig precis som denna nära stran
den. Fragmentet är ca 46x17 cm stort och utgör delar 

av mjärdens mittparti. Tjockleken på kvistarna är 
0,4-0,5 cm. Kvistarna härrör från olvon och flatning

en utgörs av kluven alrot. Avverkningen av en olvon- 
kvist kunde bestämmas till sommar vilket därmed får 

ses som tillverkningstidpunkt för mjärden.

Denna mjärde representerar den andra ”typen” av 
konstruktion. Flätningen är utförd på samma sätt på 

samtliga mjärdar men med skillnaden att mjärden i

detta fall är tillverkad med enkla kvistar (fig. 7). Detta 

framstår också som den vanligaste typen av konstruk

tion vid en jämförelse med övriga danska och skånska 
mesolitiska mjärdefynd. Endast mjärden från Jons- 

torp (se ovan) och några av mjärdarna från Tågerup 

avviker från detta mönster.

Mjärde 3 Mjärden påträffades nära det dåtida vat

tenbrynet precis som de två föregående exemplaren. 

Fragmentet är en ca 44x37 cm stor del av det raka mitt
partiet (fig. 6). Kvistarnas tjocklek är ungefär 0,4-0,5 

cm i diameter och härrör från olvon och tall. Flätningen 
och avverkningstidpunkt var ej möjliga att identifiera. 

Konstruktionen är flätad med enkla kvistar.
Rester av en smal käpp, ca 1 cm bred, framkom 

bland kvistarna som utgör stommen i mjärden. Käp
pen utgjorde sannolikt, precis som i fallen med mjärde
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1, 4 och 12, rester efter en käpp som flätats in för att 

ge stadga åt redskapet.
Insprängt i fragmentet och även spritt runtom låg 

10 fragment av nötskal och 5 barkbitar vilket skulle 

kunna vara ett resultat av att kringflytande material 

fastnat och ackumulerats i flätverket. En alternativ 
tolkning är att flätverket inklusive nöt- och barkrester 

härrör från en kasserad korg med innehåll.

Mjärde 4 Denna mjärde framkom tillsammans med 

mjärdarna 5-7 i det marina gyttjeområdets sydöstra 

del, nära Saxåns utlopp i den dåtida havsviken. De 

fyra mjärdarna låg relativt tätt inom ett strandnära 

område med en omkrets på 6 meter. Största avståndet 

mellan två mjärdar låg på 2,68 m och det minsta på 
0,73 m. Möjligheten finns att fragmenten härrör från 

en och samma mjärde med tanke på närheten mellan 
exemplaren. Detta är dock svårt att konstatera med 

säkerhet eftersom mjärde 5 och 7 är så fragmentariska 

att konstruktiontyperna inte är helt tydliga.

Mjärde 4 var mycket upplöst och bestod i stort 

sett av spridda kvistar inom ett område på 52x36 cm. 

Kvistarnas tjocklek var ca 0,5-0,6 cm. Inga spår av 
flätningen påträffades men resterna av en smal käpp, 

ca 1 cm bred och sannolikt av hassel, återfanns. San

nolikt har denna varit inflätad i stommen.

Mjärde 5 Även denna mjärde framkom i den sydös

tra förtätningen och bestod av ett relativt dåligt beva

rat fragment inklusive flätning. Storleken på fragmen

tet var ca 60x56 cm.

Mjärde 6 Detta exemplar påträffades med både 

kvistar och flätning bevarade och bestod av det 

raka mittpartiet på mjärden. Fragmentet, ca 40x30 
cm stort tillhör den enkelflätade typen. Tjockleken 

på kvistarna är även i detta fall 0,4-0,5 cm. Kvista
rna bestod av hassel och slån/fågelbär/hägg. Flät
ningen har inte kunnat identifieras. Tidpunkten för 

avverkning av kvistarna bestämdes till sommar res
pektive sensommar varför slutsatsen får bli att

mjärden tillverkats under sommaren med dragning 

åt sensommar.

Mjärde 7 Mjärde 7 utgjorde det fjärde fragmentet av 

dem i den sydöstra förtätningen. Spridda rester av 
både kvistar och flätning framkom inom ett område 

på 48x83 cm.

Mjärde 8 Mjärden framkom längre västerut inom 
gyttjeområdet och är den mjärde som befann sig längst 

ut från den dåtida stranden (ca 15 m) av de friliggande 
exemplaren. Fyndet bestod av ett 72x30 cm stort frag

ment med både kvistar och flätning bevarade.

Mjärde 9 Denna mjärde påträffades endast 0,59 me
ter från den östliga delen av fiskehägnet och har med 

största sannolikhet ingått i detta (se fig. 4 samt ned

an). Fragmentet är ca 35x20 cm stort och kvisttjockle

ken är ca 0,4-0,5 cm. De analyserade kvistarna består 

av brakved. Mjärden utmärker sig dessutom bland 

fynden på så sätt att flätningen i detta fall är tillverkad 

av kvistar, även dessa av brakved. Sannolikt har hela 

det ursprungliga fiskeredskapet varit tillverkat av 

brakved. Säsong för avverkning av brakveden har ty

värr inte kunnat bestämmas.
Mjärde 9 utgör den tredje konstruktionstypen. 

Den är, i likhet med mjärde 1, konstruerad med dubb

la kvistar men avviker från denna och övriga mjärdar 

på så sätt att även flätningen är dubbel och i detta fall 

dessutom utförd med hela kvistar istället för kluvna 

rötter som är fallet med övriga mjärdar (fig. 7). Detta 
exemplar utgör den kraftigaste av samtliga mjärdar. 

Val av flätningsmaterial tillsammans med metoden att 

dubbla flätningen visar med önskvärd tydlighet att en 

mer robust form av mjärde eftersträvats i detta fall.

Mjärde 10 Fragmentet framkom 1,18 meter från fis

kehägnet och har sannolikt, precis som mjärde 9, in

gått i konstruktionen.
Mjärden bestod av ett 36x22 cm stort fragment 

med både kvistar och delar av flätningen bevarade.
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Figur 5. Den första mjärden (1) dyker upp i gyttjan.
The first fish trap (1) emerges in the surrounding gyttja.

Mjärde 1

Mjärde 9

Figur 6. Detalj av mjärde 3. Notera strutformen. 
Detail of fish trap 3. Note the cone shape.

Figur 7. Schematiska flätningsdetaljer från mjärdarna. Mjärde 1 uppvi
sar dubbla kvistar, mjärde 2 har enkla kvistar och mjärde 9 har dubb
la kvistar och dubbla flätningsband. Skala 1:2. Schematic details of 
the fish traps. Fish trap I was constructed of double twigs, fish trap 
2 of single twigs and fish trap 9 of double twigs and double plaiting 
bands. Scale 1:2.

Mjärde 2 289

Tjockleken på kvistarna var ca 0,4 cm. Mj ardens 

stomme var tillverkad av kvistar från hassel och ol- 
von. Flätningsmaterial och avverkningstidpunkt var 

inte möjliga att identifiera.
Inuti mjärden framkom 5 fragment av fiskben. 

Fyra av dessa kunde bestämmas till torskfisk och här
rör troligen från samma exemplar. Det rör sig med 

största sannolikhet om en fisk som fångats i mjärden. 

Torsk är fullt möjlig att fånga strandnära under som

marhalvåret då fisken söker sig närmare grundare par
tier (jfr Eriksson & Magnell, denna volym). Liknande 

fynd har även förekommit i tidigare sammanhang vid 

en kustboplats. Inuti Jonstorpsmjärden framkom fisk

ben som vid den osteologiska analysen kunde identi

fieras som härrörande från en ca 45 cm lång torsk (Pe

tersson & Olausson 1952, s. 147).

Mjärde 11 Mjärden framkom i västra delen av havs

viken och består av det raka mittpartiet av redskapet. 

Storleken på fragmentet är ca 4125 cm. Konstruktio

nen är av typ 2, dvs. enkla kvistar som är sammanflä

tade med två enkla band. Kvisttjockleken ligger på 

0,4-0,5 cm. Flätningen var omöjlig att identifiera men 
analysen visar att kvistarna härrör från olvon och 

vildäpple/rönn.

Samtliga undersökta kvistar av olvon och vildäpp

le kunde vidare bestämmas till avverkning under vin

terhalvåret. Moderna experiment har visat att vinter

halvåret är den bästa tillverkningssäsongen för mjär- 

dar eftersom flätningsmaterialet är som mest lämpligt 

att skörda under vintern fram till mars/april. Därefter 

kan mjärdarna antingen förvaras i vått tillstånd eller 

torkas för att vid önskad användningstidpunkt blöt

läggas och återfå sitt ursprungliga tillstånd (Myrhøj 

1997, s. 168). Denna mjärde kan således sägas spegla 
förberedelser inför den kommande fiskesäsongen vil

ken torde ha förelegat under sommarhalvåret (jfr 

Eriksson & Magnell, denna volym).

Mjärde 12 Mjärden framkom ca 5 meter från stran

den i havsviken. Fyndet utgör den bäst bevarade mjär

den och en stor del av det ursprungliga fiskeredskapet
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finns bevarat. Övre delen av den sammanpressade 

mjärden har lossnat och lagt sig vinkelrätt vänd i för
hållande till den undre delen. I denna sistnämnda del 

finns den strutformade änden bevarad. Längden på de 

båda fragmenten är ca 50 cm och den ursprungliga 

längden torde ha varit mellan 60 och 75 cm vilket 

överensstämmer med tidigare mesolitiska fynd där 

mjärdarna varit intakta (jfr Pedersen 1995, s. 79; 

Myrhøj 1997, s. 1).
Tjockleken på kvistarna i mjärden är ca 0,4-0,5 

cm. Kvistarna härrör från ek, lind, olvon och hassel. 

Flätningen är tillverkad av kluven alrot. Avverknings- 

tidpunkt för en olvonkvist respektive en kvist av lind 

kunde bestämmas till sommar.
Mjärden är i stort flätad med enkla kvistar men på 

enstaka partier sitter dubbla kvistar instuckna mellan 

flätbanden. De dubbla kvistarna representerar troli

gen reparerade partier. Olikheterna mjärdarna emel

lan, vad gäller konstruktionerna med enkla eller 

dubbla kvistar kan för övrigt sannolikt endast kopplas 

till den funktion och stabilitet som eftersträvats hos 

respektive mjärde. Jonstorpsmjärden uppvisar å sin 
sida en konstruktion som förutom att den skapat sta

bilitet även ger ett tydligt intryck av att ha eftersträvat 

en viss estetik. Där har dubbla kvistar flätats in i jäm

na intervaller med växelvis två respektive tre enkla 

kvistar mellan varje förekomst av dubbelkvistar (Pe

tersson & Olausson 1952, s. 146). Inget tyder emeller

tid på att estetik har varit ett primärt mål vid tillverk

ningen av mjärdarna från Tågerup även om flätningen 

i sig är omsorgsfullt utförd.
På det undre fragmentet, cirka 15 cm från den kon- 

formade avslutningen av mjärden, låg resterna efter en 

smal käpp. Käppen låg på sin ursprungliga plats, vin

kelrätt mot kvistarna som utgjort väggarna i mjärden. 

Det är i detta fall utom allt tvivel att käppen utgjort 

den stadgande stomme runt vilken mjärdens form 
byggts upp. Även om käppen till synes ligger ovanpå 

fragmentet har den i själva verket befunnit sig på insi

dan av den ursprungliga mjärden eftersom denna und

re del har utgjort en del av fångstredskapets innanmä-

te. På samma fragments motstående sida i längdrikt

ningen ligger rester efter en liknande käpp som stad
gat mynningsdelen. Även i samband med det övre 

fragmentet påträffades rester av en smal käpp. Käp

pen framkom i den ände som troligen motsvarar den 

övre delen av mjärdens avsmalnande slutände. En klu

ven hasselkäpp hittades vidare i mjärdens omedelbara 
närhet. Sannolikt utgör även denna en rest av en dylik 

inflätad käpp.

Mjärde 13 Mjärden framkom tätt intill fiskekon

struktionen i den nordvästra delen av viken. Fragmen

tet låg mer eller mindre utspritt inom ett område på ca 
70x35 cm och var dåligt bevarat. Dock fanns rester av 

både kvistar och flätning kvar. Mjärden var tillverkad 

av kvistar från olvon och vildäpple/rönn. Flätnings- 

materialet gick däremot inte att identifiera.

Precis som i fallet med mjärde 11 kan avverknings- 

tidpunkt och därmed tillverkning av mjärden bestäm
mas till vintern. Värt att notera är därutöver att båda 

exemplaren tillverkats av olvon och vildäpple. Dessa 

arter förekommer även i fångsstationen där merparten 
av materialet också har skördats under vinterhalvåret 

(se nedan). Detta skulle möjligen kunna tala för att 

dessa arter fanns lättillgängliga i närområdet under 

vinterhalvåret.

Fiskestation I nordvästra delen av gyttjelagrets ut

bredning, där Braåns förmodade utlopp gått fram, 

framkom en större konstruktion i närheten av mjär

darna 9, 10 och 13 (fig. 4). Konstruktionen som var 

mycket fragmenterad, upptog ett område ca 15 meter 

långt och 2 meter brett. Mittenpartiet bestod av sprid
da käppar och pinnar, medan den västra respektive 

östra delen bestod av mer sammanhängande struktu

rer, den västra dock i betydligt sämre skick.

Vedartsanalysen visade att ett stort antal arter an
vänts för tillverkningen av konstruktionen, i huvud

sak till det kraftiga repet (se nedan). De arter som in
gick var hassel, brakved, olvon, vildäpple/rönn, slån/ 

fågelbär/hägg och skogskornell. Från konstruktionen 

analyserades 25 prover och i 15 fall kunde säsongsav
verkningen bestämmas. 112 fall var arterna avverkade 

under vinterhalvåret, i ett fall under försommar och i 

två fall under sensommar. Detta är inga orimliga re

sultat då merparten av proverna kommer från repet 

vars framställning kan ha ingått i vinterförberedelser
na för kommande sommarhalvårs fiske. Likaså kan 

konstruktionen ha byggts upp och satts i vattnet under 
denna årstid. De senare bestämningarna till för- och 

sensommar kan därmed härröra från material som 

använts till att komplettera och/eller reparera bygget.
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Figur 8. Schematisk skiss på detalj från trossen i fiskekonstruktionen. 
Skala 1:2. Schematic sketch of a detail from the hawser in the fish
ing structure. Scale 1:2.

Det östra området som är det bäst bevarade, upp
visar spår av en anhopning av (hassel-)käppar av olika 

längd. Sex av dessa var relativt korta och befann sig 

parallellt placerade i två grupper inom vilka käpparna 

låg tre och tre med jämna avstånd på ca 15 cm från 

varandra. En kortare käpp och fem längre (varav en 

nästan tre meter lång) låg något mer ojämnt utspridda 

men hör sannolikt ihop med konstruktionen. Då käp

parna var fragmenterade och avbrutna var det omöj

ligt att avgöra om de varit spetsade.
Mellan käpparna i det östra området låg vad som 

vid en första anblick såg ut som en stor mängd oregel
bundet utspridda småkvistar. Vid en närmare fram- 

rensning och granskning framkom dock några partier 

av vad som visade sig vara välbehållna rester av ett 

mycket grovt rep. För att erhålla en tross har inled

ningsvis två tunnare rep tillverkats. Dessa består av 

fyra eller fem tunna slanor som är tvinnade runt var
andra. Sianorna (ca 0,3 cm i diameter) härrör i den 

östra delen av konstruktionen från hassel, brakved, 

olvon och vildäpple/rönn. Den slutgiltiga tjockleken 

på repet (4-5 cm) har uppnåtts genom att de tunnare 

repen i sin tur tvinnats hårt och tätt runt varandra (fig. 

8). Runtom dessa bevarade partier av rep ligger mäng

der av andra småkvistar utspridda. De ligger dock i 

formationer som tyder på att de representerar upplös

ta delar av liknande rep som ingått i konstruktionen.

Den här typen av tvinnade rep har förekommit i 

samband med fiskfällor även i modern tid. Kring se

kelskiftet kunde man finna smalare rep tvinnade av 

växtdelar på exakt samma sätt som de grövre repen i

Tågerup, placerade i mynningsdelen på mjärdar för 

att ge stadga åt dessa (jfr Brinkhuizen 1983, s. 23).

1 den västra delen av konstruktionen, 8 meter från 

den östra delen, framkom ett större område på 4x2 m, 
med flera mindre kvistar/slanor, liknande de som låg 

spridda mellan käpparna i östra partiet. Här var beva
ringsgraden dock sämre och kvistarna låg med glesare 

mellanrum. Inga större käppar eller pinnar fanns be
varade i detta parti av konstruktionen. Småkvistarna 

torde dock härröra från samma typ av rep som i den 

östra delen. Represterna bestod i detta fall av kvistar 

från hassel, skogskornell, olvon, vildäpple/rönn samt 

slån/fågelbär/hägg.
I zonen mellan dessa två konstruktionspartier på

träffades spridda käppar och pinnar vilka möjligen 

ingått i konstruktionen. En av käpparna som ingick i 

den östra koncentrationen hade en längd av 3,2 meter. 

Käppen var av hassel och troligen fälld under som
martid. Övriga käppar är förmodligen också av has

sel. Kluvna hasselkäppar och -grenar används ofta i 
modern tid för flätning (Ellmer 1981, s. 33). Även 

smala unga käppar skulle således vara lämpliga att 
skapa en typ av flätverk som kan ha ingått i ett staket.

Tre mjärdar, nr 9, 10 och 13, dokumenterades i di
rekt anslutning till fyndet. Mjärde 13 framkom tätt in

till östra utkanten av det västra området med upplösta 

rep och mjärde 9 och 10 påträffades 0,59 respektive 

1,1 8 meter från den östra utkanten av anordningen.

Konstruktionen är på grund av den höga fragmen

teringsgraden något svårtydd. Trots få och otydliga 

spår av mesolitiska fiskeanläggningar i Danmark har 

det länge antagits att stationärt fiske existerat under 

hela mesolitikum (Pedersen 1995, s. 80). Ett medvetet 

riktat sökande i områden med kraftiga vattenflöden 

har därav resulterat i flera fynd av ackumulationer, 

om än något diffusa sådana, av hasselkäppar och på

lar vilka ofta tolkats som upplösta rester efter fiske

anläggningar/staket (Pedersen 1995, s. 80f; Mertens 

1998, s. 50). På den danska Lystrupboplatsen, daterad 

till Erteböllekultur, har man dessutom funnit vad som 

framstår som det tydligaste spåret efter en större
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mesolitiskt fiskeanläggning. Vid undersökningen av 

boplatsen dokumenterades 67 hasselpålar stående 

lodrätt och på vissa ställen bildade de urskiljbara ra

der. Totalt hittades 588 tillspetsade pålar som troligen 

ingått i konstruktionen (Andersen 1994, s. 12).
Det finns däremot inga tidigare fynd av mjärdar el

ler ryssjor i samband med några av dessa förmodade 

staketkonstruktioner, inte heller bland neolitiska och 
historiska exempel (Pedersen 1995, s. 82). I fallet med 

Tågerup skulle placeringen av framför allt mjärdarna 

9,10 och 13 kunna tyda på att den upplösta konstruk

tionen med rep och käppar var ett staketliknande bygge 

som delvis utnyttjats för att leda fisk mot mjärdarna.

Möjligen har även mjärdarna nr. 8, 11 och 12 som 

befann sig längre ut i viken placerats i syfte att samla 

upp fisk som tagit sig förbi de mjärdar som direkt in

gått i konstruktionen. Den strategiska placeringen av 

anläggningen precis i vattendragets utlopp, där strömt 

vatten kan förväntas och flera fiskarter passerat under 

sina säsongsbundna vandringar, talar också för att 

fyndet representerar en sofistikerad form av stationärt 

fiske på Tågerup.

Enkelspetsat ljuster Förutom ovanstående fiskered

skap framkom ytterligare ett föremål i lager 6 som 

skulle kunna kopplas samman med fiske. Fyndet be

stod av en ensidigt tillspetsad, 3,15 meter lång hassel

käpp med ett spjutliknande utseende. Tillspetsningen 
är påbörjad ca en meter från toppen för att åstadkom

ma en långsträckt, smal och framför allt vass spets på 

käppen. Spjutet har inte varit lämpligt att använda till 

jakt på större djurarter, därtill är spetsen alltför slank 

och klen. Däremot skulle redskapet kunna vara lämp

ligt för ljusterfiske.

Enkelspetsade träljuster är en ouppmärksammad 
fyndkategori i mesolitiska fiskesammanhang. Den of

tast anförda formen av ljuster är det tvåarmade, så 

kallade ålljustret. När det gäller fiske med lansliknan- 
de vapen förevisas oftast en fyndgrupp med skaftade 

harpunspetsar med eller utan mothak (Andersen 

1995b, s. 57ff; Mertens 1998, s. 44).

Övriga redskap och föremål
Skaftad tryckstock Det mest uppseendeväckande 
fyndet från Tågerupsundersökningarna är den skafta

de tryckstock som påträffades i lager 6. Artefakten är 

helt unik i arkeologiska sammanhang och kan kopp

las till kongemosekulturens förnäma mikrospånspro- 

duktion. Nutida flintsmeder har endast kunnat speku

lera i redskapets utseende (jfr Callahan 1985) och har 

inte alltid kommit sanningen helt nära. I föreliggande 

arbete görs endast en preliminär beskrivning av före

målet som är under konservering. För en mer utförlig 

analys se Karsten & Knarrström (u. arb.).

Fyndet består av ett 1,38 meter långt träskaft med 

en bearbetad horntagg inpassad i ena änden. Skaftet, 

som tillverkats av en 20-årig hasselkäpp, är trasigt i 

övre änden men högst sannolikt rör det sig inte om 

mer än några centimeter som saknas. Skaftets diame

ter är ca 3 cm men det smalnar av något mot slutän

den.
I träskaftets nedre ände finns i dess längdriktning 

en sned urgröpning på ca 13 cm. Där sitter kronhjort

staggen något snett inpassad med spetsen nedåt. Ur
holkningen av träet är perfekt dimensionerad för 

horntaggen men troligen har även någon form av lim 

och/eller surrning förekommit.

En halvmeter (0,48 m) från skaftets nedre del finns 

ett slankare parti där diametern är en halv centimeter 

mindre än på resten av träytan. Urholkningen av detta 

parti är medvetet framställd, förmodligen genom 

stickling och sannolikt skapad för att skaftet skulle 
ligga bekvämt mot ett knä i samband med använd

ningen.

Yxskaft I lager 6 framkom ett skadat yxskaft samt 

ytterligare ett troligt yxskaft i komplett skick. Det ska

dade skaftet är 52 cm långt i avbrutet tillstånd och 3,5 
cm i diameter. Resultaten av vedartsanalysen visade 

att skaftet är tillverkat av en 10 år gammal ekstam 

som avfasats på två mot varandra stående sidor så att 

skaftet fått en något platt genomskärning. Ekkäppen 

som använts till grundvirke har dessutom varit svagt 

svängd vilket utnyttjats så att skaftet fått en lämplig 

ergonomisk utformning för användaren. Eken har ett 

hårt och tungt men lättkluvet virke (Ellmer 1981, s. 
49) och är således ett utmärkt val för tillverkning av 

skaft till verktyg.
Möjligheterna för hur skaftet varit utformat i helt 

skick är ytterst begränsade. Då skaftet är tillverkat av 

en smal stam finns det ingen möjlighet att en tillhöran

de ”sockel” för själva yxan har brutits av. Skaftet kan 

ha utgjort en typ som ses tillsammans med en mellan- 

skaftningsdel, förmodligen av horn, genom vilken
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Figur 9. Detalj av det kompletta yxskaftet in situ.
Detail of the axe shaft in situ.

skaftet stuckits. Alternativt kan själva yxan ha varit 

tillverkad av horn.
Det kompletta skaftet uppvisar i sin tur ett betyd

ligt mer anspråkslöst utförande. Skaftet är tillverkat 
av en 11-årig rak och avbarkad hasselkäpp som är 

enkelt avrundad i båda ändarna. Skaftet mäter 69 cm 

på längden och är endast 2,6 cm brett (fig. 9). Liggan

de direkt under skaftet i gyttjan framkom en kärnyxa 

som möjligen hört ihop med skaftet.
Inga direkta paralleller till det välarbetade yx

skaftet av ek finns i nordiska jämförelsematerial från 

samma tid. Däremot förekommer betydligt enklare 

varianter av yxskaft, likt skaftet av hassel, i både 

danska och skånska kontexter. På ertebölleboplatsen 

Dyrholmen påträffades hela fem hornyxor med till

hörande skaft under utgrävningar på 30-talet. Det 

bäst bevarade skaftet bestod av en avbarkad hassel

gren som var något tillspetsad i ena änden. Längden 
var 53 cm och tjockleken 2 cm. Övriga skaft var även 

de tillverkade av avbarkade hasselgrenar, inte alltid 

helt raka, mellan 44 och 57 cm långa och endast 1,5- 

2 cm i diameter (Mathiassen m.fl. 1942, s. 23f). På 

ertebölleboplatsen Braband har ett liknande skaft 

tillverkat av en tunn hasselkäpp påträffats (a.a, s. 

24). Från Ageröd V föreligger fynd av två förmodade 

yxskaft, även dessa tillverkade av enkelt bearbetade

hasselgrenar med en tvärt avskuren ände och en av

rundad dito. Längden på skaften låg på ca 54,5 cm 
och tjockleken varierade mellan 2-3,5 cm (Larsson 

1983, s. 51 f).
Dessa yxskaft påminner alla starkt om det hela 

Tågerupsskaftet i tillverkningsmetod och utformning, 

med den skillnaden att det sistnämnda är något mer 

välbearbetat. Skaften är alla enkla och framför allt 
tunna vilket inte talar för att de använts till hårt prak

tiskt arbete även om hassel är ett segt träslag. Kanske 

ska de helt enkelt inte ses som skaft med tilltänkt var

daglig funktion? Fynden av skaften visar att de samtli

ga högst troligt deponerats i helt tillstånd i våtmarke

rna vilket snarare - och kanske framför allt i fallen 

med Dyrholmen och Braband där yxorna fortfarande 

satt kvar på skaften - talar för någon form av offerak

tivitet. Från Tågerup föreligger dessutom ett unikt of

ferfynd av ett ornerat yxskaft av horn, även detta från 

lager 6 (Andersson & Knarrström 1997; Karsten m.fl 

1998).
Till skillnad från skaften som tillverkats av smala 

hasselkäppar utmärker sig emellertid ekskaftet påtag
ligt i både utformning och hantverk. Den avsedda 

hållbarheten kan inte heller ifrågasättas även om skaf

tet slutligen brast och kasserades.

Träpilar I lager 6 framkom tre fragment av pilar med 

enkla träspetsar. Samtliga fragment består av den övre 

spetsiga delen av pilen. Pilfragmenten är 18, 20 res

pektive 30 cm långa och varierar i tjocklek mellan 0,9 

och 1,2 cm. Ett av fynden har genomgått vedartsana- 
lys och är tillverkat av en hasselkäpp vilken erhållit en 

enkel tillspetsning.
Den enkla utformningen av spetsarna är ovanlig i 

mesolitiska kontexter och tydliga analogier saknas i 

det nordiska fyndmaterialet. Den enda tidigare före

kommande varianten med en spets av trä avviker från 

Tågerupspilarna på så vis att den även uppvisat en 
sidoskåra utmed ena långsidan för infästning av mik

roliter (Becker 1945). Något vanligare förekommande 

är fynd av träpilar med en kraftig klubb- eller päron-
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formad spets, vilka har framkommit på flera danska 

boplatser (Becker 1945; Brinch Petersen m.fl. 1977; 

Andersen 1985, 1995a) samt på Ageröd V i Skåne 

(Larsson 1983). De klubbformade exemplaren, som 
294 alla tillverkats av hassel, har tolkats som pilar som

använts i jakt på fågel och småvilt, där ”klubban” an

ses ha skonat päls och fjädrar från skador (a.a., s. 55). 

Trots avsaknad av klubbformade spetsar är det fullt 
tänkbart att även Tågerupsspetsarna använts till sam

ma typ av jakt om än inte med samma ”vårdande” 
funktion av bytenas päls och fjädrar. Etnografiska ex

empel visar bland annat att motsvarande pilar med 
enkla träspetsar föredras till jakt på just fågel och 

småvilt bland Tanzanias jägar/samlarfolk (Bertram 

f997, s. 33).

Spjut I lager 6 framkom två troliga spjut, varav ett 

fragmentariskt. Längden på det hela exemplaret var 3 

meter respektive 40 cm på det skadade. Redskapen, 
som båda är tillverkade av hassel, är sammanpressade 

och diametern var omöjlig att mäta men har av bred

den att döma legat runt 2,5-3 cm. Båda exemplaren 
var tillspetsade och därefter slipade i spetsen. Det frag- 

menterade spjutet uppvisade dessutom spår av hard

ning på ena sidan av spetsen. Den extra bearbetningen 

i form av slipning och härdning har en uppenbar av

sikt att stärka spetsarna, vilket pekar på att käpparna 

var ämnade för specialiserad verksamhet som jakt. 

Fynd av träspjut har tidigare framkommit på Segebro- 

boplatsen, där ett 11,5 cm långt fragment av sälg eller 

pil påträffades. Spetsen var även i detta fall slipad, 

hade ett triangulärt till rundovalt tvärsnitt och var 

dessutom utmed ena långsidan försedd med en sido- 

skåra, möjligen ämnad för flinteggar (Larsson 1982, s. 
71). Även från Ringkloster omtalas enklare exemplar 

av möjliga spjut, tillverkade av ask (Andersen 1995a, 

s. 45f).

Spetsade pålar, käppar och pinnar Totalt påträffades 
51 spetsade pålar, käppar och pinnar. I lager 4 fram

kom 22 exemplar och i lager 6 dokumenterades 27 st.

En stor del (19 st) var så pass kraftiga att de närmast 

kan betecknas som pålar medan övriga var slankare 

käppar och pinnar, samt i ett fall en gren.

Spetsade pålar De spetsade pålarna fördelade sig 

på 8 st i lager 4 och 11 st i lager 6. Pålarna uppvisa
de en stor variation i längd, där den längsta från 

lager 6 var en ca 5 meter lång påle tillverkad av ek. 

Andra vedarter som använts till pålarna var stam

mar från hassel, ask, al och alm. I ett fall har en påle 

dessutom tillverkats av en avkluven del av en större 

ekstam.

Tillspetsningen av pålarna har skett på olika 

sätt. Parallella yxhugg runt hela spetsen förekom

mer i flera fall liksom enklare tillspetsningar med 

två eller tre mot varandra stående hugg. I ett par fall 

har själva fällningshuggen fått duga som tillspets

ning.

Fem av pålarna uppvisar spår av att en gång ha 

stått nerslagna i marken. Spetsarna på dessa pålar är 

fransiga och en aning vikta till följd av det tryck som 

uppstått då de slagits ner i marken. Vid undersök

ningen påträffades dessutom två pålar fortfarande 

stående in situ på sina ursprungliga platser i lager 6. 

Pålarna som båda var av hassel var utplacerade i öst

ra respektive västra delen av havsviken. Den påle 
som påträffades i den östra delen stod alldeles i när

heten av mjärdarna 4-7 (se fig. 4). Endast 17 cm åter

stod av denna påle som var enkelt tillspetsad, för

modligen av fällningshuggen (fig. 10). Den västra 
pålen framkom strax utanför fiskestationens östra 

del (fig. 4). Hela 82 cm kvarstod av denna påle som 

också var enkelt tillspetsad av två mot varandra stå

ende hugg, dock ej fällningshuggen. Cirka två deci

meter ovanför spetsen finns dessutom spår efter en 

ny tillhuggning som påbörjats men uppenbarligen 

ångrade man sig och den ursprungliga spetsen fick 
duga (fig. 11).

Det intressanta med fynden, förutom att de fortfa

rande stod kvar i sina ursprungliga lägen, är att de 

högst sannolikt hänger ihop med fiskeredskapen. På-
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lama befinner sig såväl horisontellt som vertikalt i 

nivå med fiskestationen respektive mjärdarna och 

deras lägen kan således knappast ses som en slump. 
Sannolikt har pålarna utgjort förtöjningspålar för 

mjärdar i båda fallen.

Spetsade käppar och pinnar De spetsade käpparna 
och pinnarna uppvisade liksom pålarna varierande 

längder. Den längsta käppen i lager 6 hade en impone

rande längd på hela 5,9 meter och var tillverkad av en 

äldre hassel. Förutom hassel finns även skogskornell, 

tall och vide/sälg/pil representerade. Bland föremålen 

förekommer också en tillspetsad gren från en lind och 

ett par tillspetsade stamfragment från hassel.

Tillspetsningen av käpparna och pinnarna har 
skett direkt vid avverkningen eller vid en ytterligare 

tillhuggning. Endast i ett fall uppvisar spetsen även 
spår av härdning. Precis som i fallet med pålarna upp

visar en del av käpparna spår av att ha varit neddrivna 
i marken med en tydlig uppfransning av spetsen som 

följd. Sannolikt kan en del av dessa käppar och även 

en del av pålarna ha ingått i fiskesystem av stationär 

art.

Grävkäpp? En av de spetsade käpparna från lager 6 

skulle möjligen kunna vara en grävkäpp. Käppen som 

är ca 90 cm lång och 2,5 cm i diameter, uppvisar en 
rundad tillspetsning. Ett argument för att fyndet verk

ligen är en grävkäpp är att det är tillverkat av skogs

kornell, även känd som hårdved i modern terminologi 

(Ellmer 1981, s. 105).
Antropologiska erfarenheter visar att grävkäppen 

är en mycket viktig del av den vardagliga ekonomin 
hos fångstfolk. Oftast är grävkäppen enkelt utformad, 

ibland kompletterad med hornhandtag eller tyngder 

bestående av runda hålförsedda stenar (Broadbent 

1977, s. 83ff). 1 lager 4 på Tågerup har en del av en 
bearbetad sandsten påträffats som möjligen skulle 

kunna vara en grävkäppstyngd. Stenen är skuren till 

en rund form och har också försetts med ett hål i mit

ten.
Grävkäppar är en försummad fyndkategori i 

arkeologin men i takt med att undersökningar av 

boplatser med bevarat organiskt material ökat har 
man på senare år börjat uppmärksamma fynd av 

möjliga grävkäppar i mesolitiska kontexter. De 

danska fynd som påträffats på ertebölleboplatserna 

Ringkloster och Lindholm är tillverkade av ek res

pektive hassel. På fyndet från Lindholm ses dessut

om en rundad tillspetsning (Andersen 1995a, s. 45f; 

Dencker 1997, s. 90f). Tågerupsfyndet befinner sig i 

nuläget i ett ömtåligt skick och är svårhanterligt

innan konservering slutförts. Efter behandling kan 

käppen dock studeras närmare utifrån ovanstående 

aspekt.

Övrigt En summa av 41 st brända trästickor påträf
fades med en fördelning av 30 st i lager 4 och 11 st i 

lager 6. Samtliga är så kallade tjärbloss av tall och kan 

bland annat ha använts som lockbeten vid fiske under 

nattetid.
I lager 4 påträffades åtta små rullar av bark, för

modligen näver. Sex av rullarna låg tätt placerade till

sammans inom en kvadratmeterruta. I rutan intill 
framkom ytterligare en rulle och den åttonde hittades 

på ett annat område inom boplatsytan. Rullarna är 

ännu inte närmare analyserade men indikerar att det 

skulle kunna röra sig om ett litet förråd av fnöskema- 

terial.
Nämnas bör även det stora antal käppar och pin

nar (296 st) som mättes in i lager 6. Även om bearbet- 

ningsspåren var osäkra på flera av käpparna är det 

möjligt att ett flertal av dem utgör rester efter stationä

ra fiskesystem.

Sammanfattande diskussion
Vedartsanalysen
Vedartsanalysen har bidragit med anmärkningsvärt 

goda resultat. Av det insamlade materialet kunde hela 

83% erbjuda upplysningar av olika slag. Av betydan

de vikt var resultaten från bestämningen av trämateri
alets säsongsavverkning, vilket på ett ypperligt sätt 

kompletterar den osteologiska analysen.

Trots det framtvingade urvalet av material i fält- 

situatonen visar det på en omfattande bredd med stor 

variation i människans urval anpassat efter enskilda 

behov för respektive ändamål. Materialet ger också en 

bild av en varierad sammansättning i den omgivande 

floran runt Tågerup.
Det stora inslaget av hassel och andra stora och små 

buskväxter är vidare mycket intressant, då flertalet av 
dessa arter har utnyttjats till fiskeredskapen. Framför
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alit ser vi ett betydande inslag av olvon i mjärdarna vil

ket inte nödvändigtvis innebär att växten varit naturligt 

representerad i större omfattning runt Tågerup. Det fö
refaller snarare sannolikt att Tågerupsborna själva har 

underlättat för olvon, hassel och andra buskväxter ge

nom ringbarkning och fällning av större träd som hotat 

den låga växtligheten och på så vis skapat och vårdat en 

skottskog i närheten av boplatsen (jfr Regnell & Ek
blom, denna volym).

Moderna erfarenheter visar att det till produktio

nen av en mjärde som flätas med kvistar från naturligt 

växande pilträd krävs en skörd från 20 till 30 buskar. 
Om man istället beskurit pilarna och sett till att ljus

förhållandena varit goda sjunker antalet till mellan 5 

och 10 pilar (Myrhøj 1997, s. 167f). Den stora mäng

den fiskeredskap på Tågerup skulle kräva en avsevärd 

mängd naturligt växande småträd och buskväxter i 

närområdet och det är högst osannolikt att männis

kan skulle låta slumpen styra urvalet i någon större 

utsträckning även om man i sig kombinerat olika ma

terial i mjärdarna. Ytterligare fördelar kan uppnås ge

nom en skottskog. När det gäller hasselbusken så er

hålls till exempel också en utökad nötproduktion om 

busken gallras med jämna mellanrum (Bartholin 

1996, s. 454).

Trähantverk och materialurval
Allt pekar på att trähantverket varit mycket omfattan
de på Tågerup både under kongemose- och ertebölle- 
kultur. Även om inga egentliga redskap framkom i la

ger 4 visar den stora mängden bearbetat och obearbe

tat material i lagret trots allt på att trähantverket varit

Figur 10. Hasselpåle som påträffades i närheten av mjärdarna 4-7 i 
östra delen av den dåtida havsviken. Hazel pole found near fish 
traps 4-7 in the eastern part of the former bay.

Figur 11. Hasselpåle som påträffades i närheten av fiskestationen i väs
tra delen av den dåtida havsviken. Hazel pole found near the fishing 
station in the western part of the former bay.
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betydande även under kongemosekultur. Avsaknaden 

av redskap i lagret kan till delar förklaras med den 

ringa mängd av den dåtida vattenlinjen som under

sökts. Förundersökningen 1997 visade att stora 
mängder välbevarat och bearbetat trämaterial fanns 

bevarade i gyttjelagret söder om järnvägen (Anders

son & Knarrström 1997) och det är tänkbart att beva

rade redskap ligger längre ut i den dåtida havsviken.

Träredskapen från lager 6 bidrar med nya och vik

tiga insikter om den materiella kulturen och männis
korna på Tågerup. Helt nya redskapstyper har påträf

fats, där framför allt den skaftade tryckstocken är ett 

världsfynd av hög dignitet. Förutom att vi nu slutgil

tigt kan lösa problematiken kring en del av den meso- 

litiska mikrospånsproduktionen ger redskapet också 

viktiga inblickar i ett kombinationsredskaps utform

ning.
Övriga redskap ger också svar på en del arkeolo

giska frågetecken kring den mesolitiska redskapsupp- 

sättningen. Här särskiljer sig yxskaftet av ek genom 

sin mer genomtänkta och bearbetade utformning jäm
fört med samtida kända fynd.

Nya former av ljuster, träpilar och spjut kan kon

stateras i materialet. Dessa visar ytterligare på den va

riation som synes prägla den mesolitiska träuppsätt
ningen i Sydskandinavien. Förmodligen är detta ett 
resultat av regionala skillnader i den materiella kultu

ren, där de olika tillverkarnas enskilda erfarenheter, 
tycke och hantverksskicklighet spelar in i utformning

en av föremålen (jfr Karsten & Knarrström, denna 

volym).
Den stora mängden mjärdar och närvaron av en 

fiskestation bidrar likaså med nya kunskaper om de 

senmesolitiska fiskeredskapen. För första gången 

ses en kombination av en stationär träkonstruktion 

och flera mjärdar där anordningen sannolikt lett sä- 

songsvandrande fiskstim mot de uppsamlande mjär- 

darna.
Nya detaljer av flätningstekniker i mjärdarna har 

avslöjats liksom en tidigare okänd typ av ett trosslik- 

nande rep. De varierade flätningsdetaljerna på mjär

darna pekar på att konstruktionerna anpassats utifrån 

olika funktionella behov och verkar även här vara en 
lokal företeelse eftersom de skiljer sig helt från övriga 

kända mjärdar. Mjärden från Jonstorp är i sin tur helt 

i en egen klass då den visat prov på en ”atypisk” strä

van efter en estetisk upplevelse.

Vedartsanalysen visar vidare att en mångfald olika 

vedarter kombinerats i flera av fiskeredskapen och i 

den tidigare okända typ av trossliknande rep som till
verkats på Tågerup. Även i mjärdarna från Jonstorp 

och Ageröd V har en kombination av olika vedarter 

konstaterats (Petersson & Olausson 1952, s. 144ff; 

Larsson 1983). Danska fynd av mjärdar anses allmänt 
ha varit tillverkade av pil eller björk med flätning av 
tall- eller lindbast (Pedersen 1995, s. 82). Även om det 

på skånska sidan av sundet påträffats en mjärde i 

Hassle-Bösarp som analyserades i sin helhet och an

sågs vara tillverkad av enbart vildkaprifol (Bartholin 

1973, s. 62) indikerar exemplaren från Tågerup, Jons- 

torp och Ageröd V att kombinationer av olika vedar

ter var relativt vanligt. Mjärdefynd bör således, om 

möjligt, analyseras i sin helhet.

De redskap som påträffades i lager 6 ger ett samlat 

intryck av tillverkarnas skickliga hantverk som dock 

inte varit estetiskt utsvävande på något sätt. Mjärdar

na, den skaftade tryckstocken, yxskaften, pilarna och 

spjuten är alla välarbetade och skickligt tillverkade. 
De träslag man valt ut för respektive föremål synes 

också kunnigt anpassade utifrån vedarternas egenska

per.

Fiskemetoder
Avsaknaden av fiskeredskap i lager 4 är i högsta grad 
notabel i förhållande till lager 6. Den osteologiska 

analysen visar trots detta att ett relativt omfattande 

fiske förekom på Tågerup även under kongemosekul

tur. 65% av den fångade fisken utgörs av sill som 

främst bör ha fångats med nät som roddes ut och lades 

runt stimmen (Eriksson & Magnell, denna volym), vil

ket indikerar att man framför allt ägnat sig åt fiske av 

mer aktiv art under kongemosekulturen på Tågerup.
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Även om enstaka mjärdar och möjliga fiskekonstruk

tioner tidigare är funna i maglemose- och kongemos- 
ekontexter ses den högsta närvaron av denna typ av 

stationära fiskeredskap på erteböllekulturens bo
platser (Mertens 1998, s. 48ff, tab. 3 och 4) vilket vi

sar på att stationärt fiske allmänt fått allt större bety

delse under senmesolitikum. Med reservation för 

eventuellt oupptäckta mjärdar längre ut i kongemose- 
kulturens havsvik är det troligt att fisket förändrades 

från ett mer aktivt till ett passivt vilket delvis indikeras 
även i det osteologiska materialet (jfr Eriksson & 

Magnell, denna volym).

Det stationära fiskets ekonomiska och sociala bety
delse För befolkningen på Tågerup innebar det sta- 

298 tionära fisket flera fördelar. Rent ekonomiskt var de

fasta redskapen ett vinnande koncept där en större 

mängd mat erhölls samtidigt som en mindre arbetsin

sats krävdes för att erhålla fångsten.

Därutöver tillkom en social aspekt som på sitt sätt 
kanske var minst lika viktig för överlevnaden under 

erteböllekulturen. Den fasta konstruktionen med 

fångstarmar och mjärdar signalerade tydligt vem 

som hade fiskerätten och därmed också rättmätig 

tillgång till Tågerups övriga resursområden. Detta 

kunde ytterligare, tillsammans med uppförandet av 

rejäla och fasta huskonstruktioner (Grönberg, denna 

volym) samt anläggandet av gravar inom boplats

ytan (Kjällquist, denna volym), stadfästa det territo- 

riehävdande som blev alltmer nödvändigt på Tå
gerup under erteböllekulturen (Karsten & Knarr- 

ström, u. arb.). II

Summary

Mesolithic Wood
A Presentation of the Wooden Artefacts from 

Tågerup
The excavations at Tågerup covered parts of the bay 

that surrounded the promontory during the Late Me

solithic. A total of 899 wooden objects were found 

here, remains of extensive woodworking in the Kong- 

emose and Ertebølle cultures.

Several different types of tools could be identified, 

all of them contributing to a greater knowledge of 

crafts in the period. Among other things, the excava

tions uncovered a large quantity of fishing imple
ments from the transition between the Kongemose 

and the Ertebølle cultures. A total of 13 fish traps 
were found, some of them just beside a large wooden 

structure - a fixed panel strategically placed at the 

projection of the outflow of the river Braån into the 

bay. The device was probably used to lead shoals of 

fish towards the traps.

Other finds were a shafted pressure pod, two woo

den axe shafts, some wooden arrows, a leister, and

two spears, all representing new forms. The material 

shows a striking variation in wood crafts in southern 

Scandinavia, which can probably be associated with 

regional preferences.

Analyses of the species of 120 wood samples from 

the material have been performed by Dr Thomas 

Bartholin of the National Museum in Copenhagen. A 

wide range of wood types was documented in the 

analyses. Among the major types, pine and oak were 

those mostly commonly used, while hazel and guelder 

rose were the predominant species of bushes, used 

above all for fishing implements. The data from the 

wood analyses have supplemented the osteological 

analysis of seasonal occupation, showing that people 

lived all the year round on the Tågerup promontory. 

The results of the analyses likewise indicate that pe

ople in the early Ertebølle culture managed a coppice 

wood in the vicinity of the settlement site.
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Tabeller

Tabell 1. ,4C-resultat från träprover tagna i lager 4 och 6. '"C dates from wood samples taken from layers 4 and 6.

Labnr. Provnr. ID Material Sakord «C- Ider BP Kalla Kal 2a
Ua-9947 43794 6 Trä Mjärde nr. 1 6490±75 5480-5310 BC 5570-5550 BC 5530-5270 BC
Ua-9948 44931 6 Trä Träpil 6550±70 5570-5430 BC 5580-5320 BC

Ua-9949 43761 6 Trä Yxskaft 6655±70 5590-5480 BC 
5460-5450 BC

5640-5430 BC

Ua-9950 43898 6 Trä Mjärde nr. 2 6440±75 5440-5310 BC 5490-5230 BC
Ua-9951 50214 4 Näver Naverrulle 6880+65 5770-5630 BC 5860-5590 BC
Ua-9952 44852 6 Trä Stamfragment 6420±80 5430-5280 BC 5490-5220 BC

Ua-9953 49052 6 Trä Spetsad påle 6365±75 5430-5400 BC 
5380-5240 BC

5440-5200 BC 5170-5140 BC 
5110-5080 BC

Ua-9954 43692 6 Trä Skaft till tryckstock 6485+90 5480-5290 BC 5580-5260 BC
Ua-9955 49997 6 Trä Mjärde nr. 12 6460+70 5440-5320 BC 5530-5260 BC

Tabell 2. Resultat av vedartsbestämning från lager 4 och 6. (*) anger något osäker bestämning. 
layers 4 and 6. An asterisk indicates a somewhat uncertain identification.

Results of the identification of wood types from

Tr dslag (svenska) Tr dslag (latin) Lager 4 Lager 6 Fiskeredskap i lager 6
Vide/sälg/pil ospec. Salix sp. 2
Vide/sälg/pil* Salix* 1 1
Idegran Taxus baccata 1
Tall Pinus sp. 12 7 1
Tall Pinus silvestris 5 2
Tall* Pinus sp.* 1
Hassel Corylus avellana 11 24 13
Hassel* Corylus avellana* 2
Ek Quercus sp. 3 6 1
Lind Tiliä sp. 1 1
Lind* Tiliä sp.* 1 1
Ask Fraxinus excelsior 1
AI Alnus sp. 1 3
AI* Alnus sp.* 1
Lönn* Acer sp.* 1

Alm Ulmus sp. 1

Asp Populus 1
Olvon Viburnum opulus 1 22
Olvon* Viburnum opulus* 1
Vildäpple/rönn Pomoidae 1 9
Vildapel* Malus silvestris* 1
Slån/fågelbär/hägg Prunus sp. 4
Slån/fågelbär/hägg* Prunus sp.* 2
Brakved Frangula alnus 1
Brakved* Frangula alnus* 2
Skogskornell Cornus sanguirea 1 1
Summa antal best mda prover 37 53 62
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Tabell 3. Säsong för avverkning av olika vedarter på Tågerup. The seasons when different tree species were felled at Tågerup.

F llningstid Antal i lager 4 Antal i lager 6
Försommar 3
Sommar 4 28
Sensommar 4
Vinter/vinterhalvår 16
Vinter/tidig vår 4
Vår 1
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Mesolitiskt trä

Tabell 4. Träålder hos avverkade vedarter på Tågerup. The ages of tree species felled at Tågerup.

Art ldersgrupp/er lager 4
Antal per Idersgrupp 

i lager 4 ldersgrupp/er lager 6
Antal per Idersgrupp 
i lager 6

Tall 25, 50,100 6, 7,4 20-25, 50 5,3
Hassel 6-10,10-15,20-30 1,7,3 3, 5-10,10-15, 20-35 1,21,8,6
Ek 10,125 1,2 6, 8-12, 30-50,125 1,5, 2,1
Asp 10 1
Ask 20 1 15 1
AI 25 1
Skogskornell 17 1
Vildapel 25 1
Lönn 10 1
Idegran 25 1
Lind 50 1 4,10 1,1
Vide/sälg/pil 10 1 5,16 1,1
Alm 10 1
Olvon 2- 4, 6, 8 16,4,1
Äpple/rönn 2-3,8-10 8,2
Slån/fågelbär/hägg 2-4, 6, 30 4,1,1
Brakved 2-3 3

Tabell 5. Fiskeredskap funna i lager 6. Fishing implements found in layer 6.

Fyndnummer F rem I Tillverkningsmaterial Anm rkning

4902 Mjärde 1 Olvon, slån/fägelbär/hägg, alrot (flätning) 4 m läng hasselkäpp instucken i mjärden.

4903 Mjärde 2 Olvon, alrot (flätning)

10054 Mjärde 3 (ev. korg) Tall, olvon Fynd av nötskal och barkbitar i samband m. mjärden

10055 Mjärde 4 -

10056 Mjärde 5

5643 Mjärde 6 Hassel, slån/fågelbär/hägg Växttrådar framkom inuti mjärden

10058 Mjärde 7

24455 Mjärde 8

10144 Mjärde 9 Brakved, brakved (flätning)

10136 Mjärde 10 Hassel, olvon Ben av torskfisk framkom inuti mjärden

10147 Mjärde 11 Olvon, vildäpple/rönn

10126 Mjärde 12 Ek, lind, olvon, alrot (flätning), hassel 0,66 m lång kluven hasselkäpp funnen i samband 
med mjärden

8977 Mjärde 13 Vildäpple/rönn, olvon

10137,10149 Fiskestation Hassel, brakved, olvon, vildäpple/rönn, 
slån/fägelbär/hägg, skogskornell

4900 Ljuster, enkelt Hassel
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Kvantitet och kvalitet Typbestämningar av flintredskap från Tågerup

Den mest uppenbara skillnaden mellan kongemosekulturens och erteböllekulturens materiella 

lämningar på Tågerup kan sammanfattas i ordet kvalitet. Det föreligger en mycket tydlig 

råmaterialmässig och teknologisk diskrepans vad avser flinthantverket och produktionen av vapen 

och verktyg. Den äldre kulturen präglas av ett sparsmakat urval av råmaterial, där endast 

högkvalitativa flintsorter kommit till användning. Gründen för nästan alla föremålsformer var 

massproduktion av symmetriska spån i närmast standardiserad form. Andelen skivredskap är 

försvinnande liten. Spånen är tillverkade i indirekt teknik med hornpuns och klubba, en teknologi 

som endast sporadiskt kan ses i erteböllematerialet. Denna senare kultur domineras totalt av en

enklare skivindustri, där produktionsinstrumenten utgjorts av knackstenar.



per Karsten & b o k n a r r s t r ö m

Inledning och målsättning
Ett av målen med det vetenskapliga delprojektet ”Det 
mesolitiska rummet” är att belysa klassiska och 

grundläggande problem inom den nordeuropeiska 

mesolitiska forskningen. Detta berör bosättningsorga- 

nisation, bosättningsmönster, näringsstrategier, demo

grafi, gravskick och kult. Dessutom syftar projektet 

till att ge nya infallsvinklar på den materiella kulturen 

(Karsten 1998). Föreliggande text utgör den första 

sammanställningen av det omfattande litiska fyndma

terialet från slutundersökningen av Tågerup (Karsten 
&C Knarrström 1999). Sammanlagt tillvaratogs inte 

mindre än 2,2 ton bearbetad flinta från kongemose- 
och erteböllekultur och detta material utgör basen för 

vidare studier av teknologi, morfologi och typologi 

(Karsten & Knarrström, u. arb.).
Syftet med denna artikel är att ge en första intro

duktion till kvantitativa och kvalitativa aspekter av 

fyndmaterialet, där tyngdpunkten helt är förlagd till 

ett urval olika föremålskategorier som tillhör säkert 

daterade kontexter på boplatsen. Vi har här fokuserat 

på fyndgrupper som konstituerar typologiska pro
blem, varför flera allmänna mesolitiska artefaktfor- 

mer inte behandlas. Hela den litiska materiella kultu

ren kommer däremot att utförligt diskuteras i syntes
volymen (Karsten & Knarrström, u. arb.). Där får 

objekten sin självklara plats i relation till boplatsens 

organisation, de organiska materialen och samhälls

förändringar under mesolitikum.

Metod
Registreringen av flintmaterialet indelades redan i fält 

i olika analysnivåer. Fokuseringen lades på redskaps

kategorier på bekostnad av avslag, avfall och splitter. 

Denna sistnämnda kategori insorterades gemensamt 

under övrig flinta och genomgick endast en traditio

nell räkning och vägning. Ansvarig för registreringen

var Karina Dehman. Inom det mesolitiska projektet 
prioriteras studiet av fullgångna artefakter, men en 

närmare granskning av avfallsmaterial sker inom ra

men för det vetenskapliga delprojektet ”Flinta - en 

skånsk hårdvara” (Knarrström 1998).

Fyndmaterialets sammansättning
Material från kronologiskt blandade ytor, matjordsla- 

ger, gravar och kolluvier har ej beaktats i denna stu

die. De relevanta kontexterna utgörs av boplats- och 

utkastlager samt golvlager i huskonstruktioner (tab. 
1). Som en direkt följd av fältarbetets kontinuerliga 

kvalitativa uppföljning kan vi använda 95% av bo

platsmaterialet (totalt 454002 st.) för vidare analyser. 

Fördelningen av fyndmaterialet är relativ jämn mellan 

kongemose- och erteböllekontexter. Kongemoseperio- 

den representeras av 234 168 fynd och ertebölleperio- 

den av 219 834 fynd.

Lager 4 (kongemose) var arealmässigt störst och 

hit dirigerades merparten av de arkeologiska insatser

na (se Larsson, denna volym). I genomsnitt tillvara
togs på kongemoseboplatsen 1,15 kg flinta/m2. Det ri

kaste kulturlagret, lager 8 (ertebölle) hade dock den 

högsta fyndfrekvensen, närmare 2,2 kg flinta/m2 (tab. 
1).

En traditionell fyndgenomgång ger vid handen att 
andelen redskap från båda perioder är frapperande li

ten; 1% redskap i kongemose och endast 0,2% i erte

bölle. Om man bland redskapen medräknar spån, re

tuscherad flinta och kärnor erhålls en helt annan bild. 

Kongemosematerialet innefattar då 30% redskap och 

erteböllematerialet 4%. Denna diskrepans mellan pe

rioderna kan helt tillskrivas massproduktionen av 
spån på kongemoseboplatsen. Totalt insamlades 35 

516 spån och 10036 mikrospån, varav flertalet tillhör 

kongemosekontexten från lager 4.
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Råmaterial
Det litiska fyndmaterialet på Tågerup domineras av 

flinta, även om andra mineral- och stenarter noterats. 

Bland annat tillvaratogs enstaka artefakter och min
dre mängder av bearbetad kvarts, kvartsit och sand

sten. Flintorna utgörs till största delen av senon- och 

danienflinta. Det är främst i kongemosekontexter man 

finner den högkvalitativa flintan som varit en förut
sättning för den omfattande spånindustrin. Detta skil

jer sig markant från förhållandena under erteböllepe- 
rioden, som helt dominerades av lokalt insamlade 

morännoduler av lägre kvalitet.

Kärnor
Kärnor indelas traditionellt i avslagskärnor, spånkärnor 

och mikrospånkärnor (se Larsson 1978, s. 53ff, 1982). 
Andra grupperingar förekommer, såsom Baudous indel

ning av kärnorna i plattformskärnor och rundkärnor 

(Baudou 1966; Björhem & Säfvestad 1993, s. 70). Note

ras bör att Larsson tillämpar Baudous indelning, men 

detta gäller enbart avslagskärnorna.
Welinder klassificerar teknologiskt spånkärnorna i 

en A- och en B- typ, en uppdelning som även Larsson 

använt (Welinder 1971; Larsson 1978, 1982, 1983). 
Indelningen bygger på avståndet mellan plattformen 

och basen samt vinkeln mellan plattformen och kär

nans sida. I föreliggande studie har istället fokus lagts 

vid olika typer av plattformsbehandling som på ett 

säkrare sätt belyser teknologi och kronologi. Exem
pelvis analyseras plattformskanten med avseende på 

bearbetning i form av knackning, skrapning och kan- 
nelering (jfr Knarrström & Wrentner 1996, s. 80ff). 

Det måste här påpekas att de avsatta spåren efter de 

olika prepareringsmetoderna är svåra att särskilja. 

Skrapning genererar små avspaltningar vilka är till 

förväxling lika spåren från lätt tillhuggning eller 

knackning. Vi har ändå valt att försöka identifiera de 

olika teknikerna, för trots allt avslöjas hur omsorgs

fullt man behandlat sina kärnor.
Mikrospånkärnornas typologi och datering har 

blivit föremål för ingående danska studier (Vang Pe-

Figur. 1. Plattformspreparering av ensidiga spånkärnor under Konge- 
mosekulturen. Antal objekt 126 st. Platform preparation of one-si
ded blade cores in the Kongemose culture. Number of objects: 126.

tersen 1979, 1982, 1984; Andersen 1985, s. 20ff; Cal
lahan 1985, s. 23ff). Baserat på plattformens utseende 

och frontens höjd, menar Vang Petersen att den äldre 

kongemosekulturens kärnor kännetecknas av negativ 
slagbula. Merparten av handtagskärnorna under den 

yngre delen av kulturen anses däremot ha positiv slag

bula (Vang Petersen 1982, s. 182ff). Denna indelning 

har kritiserats av Sørensen (1996, s. 59f), som menar 

att skillnaden saknar kronologisk signifikans. Vang 

Petersen (1993, s. 58) ser dock en tydlig minskning av 

fronthöjden mellan äldre och yngre kongemosekultur. 

I föreliggande arbete har alla nämnda faktorer beak

tats.

Kongemosekulturens kärnor
Totalt tillvaratogs 1224 kärnor, varav 72 förarbeten 

och 107 sidofragment. Kärnorna är indelade i avslags-, 

spån- och mikrospånkärnor, vilka i sin tur har sorterats 

i undergrupper, baserat på teknik och utformning. Likt 

förhållandena på andra mesolitiska lokaler dominerar 

avslagskärnor (tab. 2).

Avslagskärnor Totalt tillvaratogs 650 avslagskärnor 

(varav 4 sidofragment) vilka utgör 53% av det sam

manlagda antalet kärnor. Dessa kärnor har indelats i 

plattformskärnor (112 st) och polygonala kärnor (533
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st). Dock registrerades även en bipolär kärna. Medel

vikten för de polygonala kärnorna är 157 g och med

elvikten för plattformskärnorna är 128 g. Dessa vikt

skillnader är inte lokalspecifika utan har också note

rats i Kongemosematerialet från Segebro (jfr Larsson 

1982, s. 37).
De primära halvfabrikaten till redskap var hög

kvalitativa spån. Den sekundära produktionen av 

enklare skär- och skrapverktyg kan däremot knytas 
till avslagskärnorna. Inte mindre än 83% av avslags- 

kärnorna är polygonala, vilket enkelt kan förklaras 

med att denna kärntyp ofta representerar slutpro

dukten av samtliga kärnformer. Spån- och platt- 

formskärnor färdiga för kassering har i många fall 

utnyttjats för enklare avslagsproduktion.

Spånkärnor Totalt registrerades 252 spånkärnor 
samt 78 fragment. Spånkärnorna har indelats i ensidi

ga, koniska samt övriga spånkärnor där ensidiga 

spånkärnor utgör den största gruppen.
Merparten av spånkärnornas plattformskanter har 

preparerats genom skrapning och viss tillhuggning 

(fig. 1, jfr fig. 2). Dessutom förekommer det exemplar 

med kannelerade plattformar, samt kärnor som har 

både preparerade och släta plattformar, där den sist

nämnda plattformstypen dominerar. Plattformarnas 

genomsnittliga längd och bredd är 53,3 respektive 

38,4 mm.
Flertalet av kärnorna har områden med krusta 

kvar och flera spånkärnor är tillverkade av s.k. korv- 

flinta, vilket visar att insamlingen av råmaterial till 

delar skett lokalt.

Ensidiga spånkärnor Sammanlagt registrerades 

172 kärnor av denna kategori varav 25 fragment. 

Denna kärnform dominerar helt på Tågerup och finns 

i två varianter. Totalt föreligger 147 hela ensidiga 
spånkärnor samt 8 ensidiga tvåpoliga spånkärnor, vil

ka införts under övriga spånkärnor i tabell 2. Medel

vikten är 294 g och den genomsnittliga storleken på 
plattformen är 52,6x37,9 mm. Plattformskanten har 

som regel preparerats med skrapning och det före

kommer exemplar med kannelerade plattformar, även 

om det stora flertalet är släta (fig. 1).

Koniska spånkärnor Totalt noterades 9 koniska 

spånkärnor, vars plattformsmedelvärden är 52,9x40,6 
mm. Medelvikten är 241 g. Den vanligaste formen av 

plattformspreparering är knackning/skrapning och de 

flesta kärnorna har slät plattform.

De koniska kärnorna motsvarar i stort de de ensi

diga spånkärnorna ifråga om tillverkningsteknik och

storlek. Dessa kärnor påträffades i en markant kon

centration av blak-mikroliter utan inblandning från 

senare kongemosefaser. Det föreligger således en stark 

koppling mellan koniska kärnor och blakfasens övri

ga fyndmaterial.

Övriga spånkärnor Totalt påträffades 18 obestäm

bara spånkärnor samt 53 fragment som på morfologi

ska grunder inte med säkerhet kan föras till någon av 

ovanstående kärntyper.

Mikrospånkärnor Totalt framkom 322 mikrospån- 
kärnor, varav 72 förarbeten samt 25 sidofragment och 

frontavslag. Denna kärntyp har indelats i handtag- 
skärnor och övriga mikrospånkärnor.

Handtagskärnor Sammanlagt registrerades 321 

handtagskärnor, varav 72 förarbeten samt 25 sido
fragment och frontavslag. Denna kärntyp dominerar 

helt bland mikrospånkärnorna på Tågerup, en situa
tion som också är karakteristisk för andra skånska 

kongemoseboplatser (jfr Jennbert & Spång 1972, s. 

26; Larsson 1982, s. 34).

Merparten av kärnorna har en front, men det finns 

även 15 exemplar som har avspaltningsytor på båda 

kortsidorna, ett förhållande som också iakttagits i 

materialet från Segebro (Larsson 1982, s. 34). Vikten 

för kärnorna på Tågerup ligger mellan 9 och 318 g, 

med en medelvikt av 71 g. Fronthöjden varierar mel

lan 9 och 54 mm, med ett genomsnitt på 23 mm. 

Dessa värden har paralleller med den närbelägna 

kongemoseboplatsen i Häljarp (Jennbert & Spång 
1972, s. 27). Den genomsnittliga vinkeln mellan platt

formen och fronten är 83°, med en variation från 50° 

upp till 110°.
Av de diagnosticerbara kärnorna (inklusive förar

beten) har 84% negativ plattform och 16% positiv 

plattform.

Övriga mikrospånkärnor I den västligaste delen av 

undersökningsområdet framkom en liten ensidig
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spånkärna vars avspaltningar var så smala att den 

närmast kan karaktäriseras som en mikrospånkärna. 

Den släta plattformen, 26x16 mm, har spår av lätt 

preparering och längs kärnans ena kant finns rester av 

en ryggsöm. Trots morfologin är det med största san

nolikhet en kärna som bearbetats med tryckteknik.

Erteböllekulturens kärnor
Totalt påträffades 868 kärnor av olika typer, varav 11 

förarbeten och 20 sidofragment (tab. 2).

Avslagskärnor Sammanlagt framkom 817 avslag- 

skärnor (varav 15 fragment), vilket utgör hela 94% av 
kärnorna. Avslagskärnorna delas in i 606 polygonala 

(76%) och 196 plattformskärnor (24%). Medelvikten 
för polygonala och plattformskärnor är 87 g respekti

ve 78 g. Merparten har en eller flera sidor med krusta, 

vilket antyder att utgångsmaterialet insamlats lokalt.

Spånkärnor Totalt insamlades 24 spånkärnor, varav 
5 fragment (tab. 2). Spånkärnorna utgör endast 2,8% 

av kärnorna, vilket indikerar en begränsad spånpro
duktion. Kärnorna har till skillnad från kongemoseex- 

emplaren enbart släta plattformar vilka med ett un

dantag preparerats genom knackning eller en kombi

nation mellan knackning och skrapning. Plattformen 

är i genomsnitt 36,4x25,4 mm stor.

Merparten av dessa kärnor har minst ett område 
med krusta och flera är tillverkade av s.k. korvflinta. 

Detta visar att även råmaterialet till spånkärnorna in
samlats i närområdet.

Ensidiga spånkärnor Sammanlagt påträffades 8 en

sidiga spånkärnor (tab. 2). Medelvikten av kärnorna 

är 145 g och den genomsnittliga storleken på plattfor

men är 38x26 mm. Samtliga plattformar är släta, men 
prepareringen av plattformskanten är betydligt grövre 

än i kongemosekulturen (fig. 2).

Koniska spånkärnor En konisk spånkärna påträffa
des i erteböllekontexten (A8205, hus 3). Kärnan är

Figur. 2. Plattformspreparering av spånkärnor under erteböllekultu- 
ren. Antal objekt 10 st. Platform preparation of blade cores in the 
Ertebølle culture. Number of objects: 10.

kraftigt eldskadad men morfologin antyder definitivt 

en äldre datering än senmesolitikum.

Övriga spånkärnor Totalt framkom 10 atypiska 
spånkärnor, varav 5 fragment. Samtliga har dock släta 

plattformar som preparerats med knackning och över

ensstämmer därmed väl med de ensidiga spånkärnor

na. Medelvikten för de intakta exemplaren är 111 g 
och den genomsnittliga storleken på plattformen är 

21x31 mm.

Handtagskärnor Sammanlagt registrerades 27 hand- 
tagskärnor, varav 11 förarbeten (tab. 2). Handtag

skärnor med en front dominerar och endast 2 exem

plar uppvisar 2 fronter. Fronthöjden varierar mellan 

15 och 39 mm, med ett genomsnitt av 17,7 mm. Vin

keln mellan plattformen och fronten varierar mellan 

65° och 115° med ett medelvärde av 93°. Av de be

stämbara exemplaren har 44% positiv och 56% nega
tiv plattform.

Pilspetsar

Den klassiska fasindelningen av mesolitikum i Syd- 

skandinavien bygger till stor del på en tänkt typolo

gisk utveckling av pilspetsarnas former (Becker 1951, 

1953; Althin 1954; Brinch Petersen 1973; Larsson
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Figur. 3. Bestämningsmall för snedpilar, blakmikroliter och sneda 
tvärpilar (efter Vang Petersen 1979). Template for identifying obli
que arrowheads, Blak microliths and oblique transverse arrowheads 
(from Vang Petersen 1979).

1978, 1982; Vang Petersen 1977, 1979, 1982, 1984; 

Sørensen 1996; Sjöström 1997).
Det idag helt dominerande typologischemat är 

Vang Petersens pilspetskronologi vilken omfattar peri

oden från mellersta kongemosekultur till yngsta erte- 

böllekultur (Vang Petersen 1979, 1984). Indexet lång- 

diagonal/kortdiagonal (LD/KD), avgör om en pilspets

skall klassificeras som tvärpil (LD/KD <1,5) eller som 

snedpil (LD/KD >1,5) (fig. 3). Till de två huvudforme

rna ansluts inte mindre än 31 pilspetstyper med mer 

eller mindre varierad morfologi (Vang Petersen 1979, 
s. 8). Dessa inplaceras sedan i tio grupper vilka base
ras på lokala frekvensseriationer. Fem av dessa grup

per anses kronologiskt signifikanta och Vang Petersen 

(1979, s. 36ff) knyter dem till olika faser under kong- 

emose- och erteböllekulturen. Mindre uppenbar fram

står dock skillnaden mellan små snedpilar och små 

snedeggade tvärpilar vilka båda hänförts till trylle- 

skovfasen (Vang Petersen 1982, s. 182f, 1984, s. lOf, 
jfr Ericsson & Lindblad 1995).

Den äldsta delen av kongemosekulturen - blakfa- 

sen - har senare studerats och definierats av Sørensen 

(1996). Periodens materiella kultur domineras av små 

breda trapezer, vilka tyvärr i flera fall metriskt sam

manfaller med Vang Petersens tvärpilsformer (jfr An

dersen 1985, s. 37; Grøn & Sørensen 1995; Sjöström 

1997, s. 8). Sørensen försöker utnyttja de mätindex 
som är framtagna av Vang Petersen och han anser att 

blakmikroliter har ett diagonalindex mindre än <1,5 
och att förhållandet mellan långdiagonal och längd 

(LD/L) är mindre än 1,75, även om 6% av mikroliter- 
na hamnar utanför de angivna värdena (Sørensen 

1996, s. 39ff).

Sjöström (1997) har utifrån material från boplat

sen Ringsjöholm i Skåne, utarbetat ett alternativt mät

system för att beskriva blakmikroliternas typologi. 

Systemet bygger på mätning av spetsvinkeln (SV), bas

vinkeln (BV) och egglängden/bredden (L/B). Det fram

går härvid att merparten av blakmikroliterna har en 

SV som är mellan 50° och 85°, en BV som är mellan 

70° och 110° och en L/B-index mellan 0,5 och 2,0.

I denna studie indelas pilspetsarna i grupperna 

blakmikroliter, snedpilar, samt sneda och raka tvärpi

lar.

Blakmikroliter tillhör blakfasen (äldsta kongemo

sekultur), snedpilar av typ 1-4 kopplas till villinge- 

baekfasen (mellersta kongemosekultur) och stora ske

va tvärpilar tillhör vedbaekfasen (yngsta kongemose-
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kulturen). Snedpilar av typ 5-8 förekommer däremot 

generellt under hela kongemosekulturen. Små snedeg- 

gade tvärpilar samt små snedpilar av typ 9-12 anses 

karakteristiska för trylleskovfasen (äldsta ertebölle- 

kultur) medan raka tvärpilar med bred utsvängd egg 

tillhör stationsvejfasen (mellersta erteböllekultur). 

Slutligen hänförs övriga raka tvärpilar, samt raka 

tvärpilar med smal egg, till ålekistebrofasen (yngsta 

erteböllekultur) (Vang Petersen 1982, s. 182ff, 1984, 
s. lOff; Sørensen 1996, s. 56ff).

Vid registreringen av pilspetsmaterialet från Tå- 

gerup mättes egglängd (L), eggbredd (B), långdiagonal 

(LD), kortdiagonal (KD) samt tjocklek (T). Relevanta 

registrerade vinklar är spetsvinkel (SV), basvinkel 

(BV) samt eggvinkel (EV) (fig. 3). Dessutom noterades 

spets- och basretuschens konkavitet. Vidare doku
menterades morfologiska attribut som vikt, eldpåver

kan, fragmentering, skjutskador, krusta och retusche- 

ringsgrad. Slutligen noterades även huruvida spetsar

na har tillverkats av spån eller avslag.

Kongemosekulturens pilspetsar
Sammanlagt påträffades 911 pilspetsar, varav 86 för

arbeten. Spetsarna utgörs till största delen av trapet- 

soida mikroliter medan ett mindre antal kan klassifi

ceras som sneda tvärpilar (tab. 3). Inom kategorin öv

riga pilspetsar ingår förutom en del obestämbara 
mikroliter även ett mindre antal triangel- och lancett- 

mikroliter.

Blakmikroliter På Tågerup framkom 535 blakmikro- 
liter, varav 20 förarbeten och dessa utgör tillsammans 

59% av det totala pilspetsmaterialet från kongemose

kulturen. Av det totala antalet är 67 exemplar obe
stämbara till typ varför de ej vidare behandlas i den 

fortsatta analysen.
Blakmikroliterna är utan undantag gjorda av spån 

och den genomsnittliga bredden är 16 mm, ett värde 

som nära tangerar mikroliterna från inlandsboplatsen 

Ageröd I:B (jfr Larsson 1978, s. 76). Blakmikroliterna 

från Tågerup uppvisar ventral retuschering och endast

1% har s.k. propellerretusch. Av spetsarna bär 13% 

spår av eldpåverkan och 8% är delvis täckta av krus

ta.
Inte mindre än 94% av spetsarna är vänstervända, 

vilket väl korresponderar med material från andra 

blakboplatser (jfr Grøn & Sørensen 1995, s. 8; Søren

sen 1996, s. 37; Sjöström 1997, s. 15).
Bland blakmikroliterna saknar 95 exemplar basre- 

tusch. Det har varit oklart om sådana enheter skall 
betraktas som färdiga atypiska mikroliter eller någon 

helt annan redskapsform. Via slitpårsanalys kan vi 

emellertid belägga kompressionsfrakturer och stria- 

tioner vilka entydigt visar att även dessa utgjort re
gelrätta projektilspetsar (Karsten & Knarrström, u. 

arb.). Dessutom ses en total spatial överensstämmelse 

mellan de spetsar som saknar basretusch och traditio

nella blakmikroliter. Detta förhållande medger att 

även dessa atypiska blakmikroliter skall tolkas som 

fullgångna spetsar.

Sørensen har indelat blakmikroliterna i tre mor
fologiska huvudtyper baserat på basvinkeln (fig. 4). 

På basis av kontext och stratigrafi menar han att 

typerna är samtida. Typ 2 och 3 förekommer frek

vent, medan typ 1 uppträder mera sällan (Sørensen

1996, s. 56). Sjöström har i sitt arbete utgått från 

Sørensens tre typer och har via mätningar av L/B 
index, finindelat blakmikroliterna i ytterligare nio 
morfologiska undertyper (fig. 5). Sjöström menar 

att långa mikroliter av typ 1 är äldst och att den 

följs av den breda blakmikroliten typ 1 (Sjöström

1997, s. 16). Enligt Sørensens system dominerar typ 
2 kraftigt (56%), följt av typ 1 (26%). Typ 3 utgör 

den minsta gruppen på Tågerup (18%). Enligt Sjö

ströms system dominerar breda mikroliter av typ 2, 
följt av korta mikroliter av typ 2 och breda mikroli

ter av typ 1.

Snedpilar Totalt registrerades 282 snedpilar av vilka 
213 kan inpassas i typerna 1-12 enligt Vang Petersens 

system (Vang Petersen 1979). Av dessa är 22 klassifi
cerade som förarbeten. Av snedpilarna är 9% brända 

och 6% är försedda med krusta.

Medelbredden på de större rombiska snedpilarna 

är 17 mm, med en variation mellan 10 och 29 mm, ett 
förhållande som också kan ses i materialet från Sege- 

bro (Larsson 1982, s. 40). På Tågerup dominerar vän

stervända spetsar (97%), en företeelse som också har 

motsvarigheter på danska boplatser (jfr Vang Petersen 

1982, s. 182).

Totalt framkom 71 snedpilar av typ 5-8. Dessa ty

per har ett diagonalindex som är större än eller lika 
med 1,5. Morfologin är varierad och spetsarna kan
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Typ 1

Typ 2

Typ 3

Figur 4. Typindelning av blakmikroliter enligt Sørensen. Classification of Blak microlith types according to Sørensen.

A. Långa B. Breda C. Korta

Typ 1

Typ 2

Typ 3

L/B >1,5 L/B <1,5 L/B <1
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Figur 5. Typindelning av blakmikroliter enligt Sjöström. Classification of Blak microlith types according to Sjöström.
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endast generellt dateras till kongemosekultur. De är 

tillverkade av spån, är vänstervända och merparten 

har ventral retusch. Flertalet snedpilar har spetsretu- 

schen orienterad mot spånets distalände. Snedpilarna 

ansluter således väl till andra mikrolittyper på boplat

sen vad avser tillverkningssätt och form.

Dateringen av denna pilspetsgrupp kompliceras 
då flera blakmikroliter uppvisar morfologi som tang

erar Vang Petersens definition av snedpilar. Denna 

uppställda kronologi är således mindre tillämpbar på 

material där fynd från blakfasen inte helt kan uteslu

tas.

Sneda tvärpilar På Tågerup tillvaratogs i låsta kong- 

emosestratigrafier 15 stora sneda tvärpilar (typerna 

13-16) och 13 små snedeggade tvärpilar (typerna 17- 

19) samt 4 obestämbara sneda tvärpilar. De stora sne

da tvärpilarna är tillverkade av högkvalitativa sym

metriska spån, har ventral retusch och är dessutom 

vänstervända. Flera exemplar uppvisar skjutskador 

och tre är brända. Pilarna av typerna 13-16 förs tradi

tionellt till kongemosekulturens yngsta fas - vedbaek- 
fasen.

Vad avser de små sneda tvärpilarna dateras typen 
traditionellt till äldsta erteböllekultur och tre av dem 

kommer också i ett område som var överlagrat av ett 
erteböllelager. Emellertid är de övriga 10 funna i låsta 

stratigrafier från kongemosekultur. Dessutom är de 

tillverkade av symmetriska kongemosespån. Därmed 

torde det vara klart att även dessa pilspetsar ingår i 
kongemosekulturens projektilventarium.

Erteböllekulturens pilspetsar
Sammanlagt påträffades 526 pilspetsar i anläggningar 

och kulturlager från ertebölleperioden (tab. 3).

Tvärpilar Totalt insamlades 501 tvärpilar, varav 49 

förarbeten. Av pilarna från säkra erteböllekontexter, 
kan 362 typbestämmas närmare och dessa kommer 

att testas mot Vang Petersens system i den fortsatta 
analysen.

Stora sneda tvärpilar Sammanlagt framkom 35 sto

ra sneda tvärpilar (tab. 3). Denna piltyp omfattar de 

största och kraftigaste pilspetsarna på Tågerup och är 

också den typ som innehåller flest exemplar med kvar

varande krusta (17%). En betydande andel - 23% - är 

högervända (jfr Vang Petersen 1982, s. 182, 1984, s. 

10). Tvärpilarna är till skillnad från pilspetsarna från 
kongemosekultur, i högre utsträckning tillverkade av 

avslag. Den vanligaste formen av retuschering är ven

tral, men 15% av pilarna har propellerretusch.

Små sneda tvärpilar Totalt registrerades 135 små 
sneda tvärpilar, varav 10 ej kunnat typbestämmas när

mare. Denna pilform utgör den största enskilda grup

pen pilar från ertebölleperioden. (tab. 3).

Pilarna är framför allt tillverkade av spån eller 
spånliknande avslag. Nära 9% är brända och 11% av 

pilarna har kvarvarande krusta. Andelen höger- och 

vänsterställda eggar är nästan den samma (51% vän

stervända och 49% högervända), ett förhållande som 

överensstämmer med andra sydskandinaviska pilma
terial (jfr Vang Petersen 1979, s. 46).

Raka tvärpilar med bred utsvängd egg Sammanlagt 
noterades 118 raka tvärpilar med bred utsvängd egg 

(tab. 3). Pilarna är med få undantag tillverkade av 

spån och som hos andra tvärpilstyper förekommer 

dorsal- och propellerretusch, men flertalet av tvärpi

larna (96%) har ventral retusch. Drygt en tredjedel av 

piltypen har eggen vänd mot höger (36%). Av denna 

tvärpilstyp har 12% kvarvarande krusta och 8% är 

eldskadade.

Övriga raka tvärpilar samt raka tvärpilar med smal 

egg 1 denna kategori ingår typerna 21, 23-25, 27 

och 28. Typerna 21 och 23 innefattar raka breda tvär
pilar med icke konkav basretusch. Typ 24 är jämförel

sevis långsmal och har konkav basretusch. Typerna 27 

och 28 är också långsmala men karaktäriseras av en 

eggbredd understigande 1 cm. Typ 25, som är minst 
frekvent av de raka exemplaren, har en egg understi

gande 1 cm. Dessutom är basretuschen icke konkav 

och spetstypen är förhållandevis kort. Alla de ovan 

nämnda typerna har traditionellt tillmätts finkronolo- 

gisk relevans inom den yngsta fasen av erteböllekultur 
(Ålekistebrofas). Sammanlagt påträffades 86 exem

plar tillhörande kategorin övriga raka tvärpilar. Värt 

att omnämna är det ringa antalet smala långa tvärpi
lar (totalt 12 exemplar av typ 27 och 28), som ansetts 

särskilt typiska för denna fas. De flesta pilarna är pro

ducerade från spån, medan 19% är gjorda av avslag.



tet i t e t

Den vanligaste formen av retuschering är ventral, men 

12% av projektilerna har dorsal- eller propellerre- 
tusch. Fyra pilar uppvisar rester av krusta och endast 

en är bränd.

Övriga tvärpilar och förarbeten Totalt registrerades 
126 tvärpilar, varav 48 förarbeten, som av en eller an

nan anledning inte kunnat typbestämmas närmare. I 
denna kategori ingår också 16 tvärpilar där endast en 

smalsida retuscherats (se Grönberg, denna volym).

Övriga pilspetsar I denna kategori ingår 1 lancett- 

mikrolit, 1 triangelmikrolit, 3 blakmikroliter, 4 sned

pilar typ 1 samt 5 tångespetsar (jfr tab. 3).

Mikroliterna utgör tillsammans med snedpilarna 

utan tvivel en äldre inblandning (Grönberg, denna vo
lym). Tångepilspetsarna är mellanneolitiska och fram

kom i kolluvier och i anslutning till erteböllelagren.

Yxor
Mesolitiska yxor grupperas vanligen i kärnyxor, ski- 
vyxor och bergartsyxor. Yxorna kan vidare indelas ef

ter symmetri och tillverkningsteknik. Dessutom görs 
vanligen ytterligare indelningar i tvär- respektive rät- 

eggade yxor samt yxor med eller utan specialiserad 

egg (Troels-Smith 1937; Althin 1954; Brinch Petersen 

1966; Welinder 1971, s. 123ff). Larsson använder 

samma system, men visar med experiment att den 

morfologiska och funktionella uppdelningen av kärn

yxor mellan tvär- och rätyxor är otydlig (Larsson 
1982, s. 56). Även Vang Petersen typologiserar yxorna 

med utgångspunkt i teknologiska studier. Skivyxorna 
indelas i tre grupper efter graden av flat- och kant

huggning (Vang Petersen 1982, s. 184). Vang Petersen 
finner ingen absolut kronologisk uppdelning mellan 

olika tillslagningstekniker, men menar samtidigt att 

kärn- och skivyxor har olika frekvens i de senmesoli- 

tiska faserna (Vang Petersen 1979).
Viss begreppsförvirring råder vad gäller de termer 

som berör kategorin bergartsyxor (Lindgren & Nord

qvist 1997, s. 57). Bergartsyxorna är en kronologisk 

och typologisk heterogen grupp. Dessa yxor utgör ett 
vanligt inslag på skandinaviska mesolitiska boplatser 

och variationen i råmaterial är påfallande. Specifikt 

för Sydskandinavien är att trindyxan förekommer un

der kongemosekultur med en fortsättning i den äldsta 

delen av erteböllekultur (Sørensen 1996, s. 66). Den 
har i regel spetsovalt till rundat tvärsnitt, slipad egg 

och prickhuggen yta (Hermansson & Welinder 1997, 

s. 36ff). Ytterligare en specifik senmesolitisk yxtyp av 

bergart är limhamnsyxan som regelmässigt uppträder 

på ertebölleboplatser. Yxan är oftast tillverkad i mju

kare bergarter och har vanligen spetsovalt tvärsnitt 
med partiell slipning (Jennbert 1984, s. 105; Lindgren 

& Nordqvist 1997, s. 58).
Tyngdpunkten i denna analys ligger i första hand 

på yxornas form, snarare än studier av tillslagnings- 
teknik. ICärnyxornas längd, bredd, tjocklek och egg

bredd registrerades och dessutom har variationen i 

yxornas tvärsnitt definierats. Skivyxorna har behand

lats på likartade premisser, där också förekomst av 

kant- och flathuggning noterats. Bergartsyxorna ana

lyserades med avseende på längd, bredd, tjocklek, egg

bredd och tillverkningsteknik.

Kongemosekulturens yxor
Totalt påträffades 206 yxor, vilka utgörs av kärn-, 

skiv- och bergartsyxor samt spetsvapen. Dessutom 

hittades 16 yxeggsavslag, varav ett har kunnat passas 

samman med en yxa från samma lager.

Kärnyxor och spetsyxor Sammanlagt framkom 191 

kärnyxor, varav 6 kan klassificeras som spetsyxor. To

talt ingår i detta material 21 förarbeten (tab. 2).

Kärnyxornas tvärsnitt domineras av en elliptisk el

ler rombisk form, men morfologin är i övrigt relativt 

varierad. Den genomsnittliga längden och bredden är 

101 respektive 43 mm och medeltjockleken är 30 mm. 
Yxornas vikt varierar mellan 37 och 315 g, med ett 

medelvärde av 145 g. Den varierade morfologin av

speglas också i längd/bredd-indexet (fig. 6). Vid en

311
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jämförelse med kärnyxor från boplatsen Ageröd V, 

framgår att yxorna från Tågerup är tunnare, men 
både längre och bredare (jfr Larsson 1983, s. 42).

Merparten av yxorna, 75%, har områden med 
krusta kvar och 33% har krusta på minst två sidor. 

Det finns även ett exemplar som helt är täckt med 

krusta där endast eggpartiet är bearbetat. Den rikliga 
förekomsten av krusta på yxorna tyder på att mindre 

flintknutor har utnyttjats som råämnen och dessa här

rör sannolikt från moränavlagringar i närområdet. In

trycket av en lokal råmaterialekonomi förstärks av att 

ytterligare fyra exemplar är tillverkade av frostspräng- 

da moränblock.

Två av yxorna är tillverkade av spånkärnor, ett för

hållande som inte är okänt på samtida sydskandina- 

viska boplatser.

Av yxorna tillverkade i kärnteknik kan 6 klassifice

ras som spetsyxor. De metriska värdena och tvärsnit
tets utformning skiljer sig inte nämnvärt från övriga 

kärnyxor. Den genomsnittliga längden och bredden är 

102 respektive 37 mm och medeltjockleken är 27 mm. 

Enligt Vang Petersen är spetsyxor kärnyxor vars eggar 
blivit omhuggna (Vang Petersen 1993, s. 98). Då 

spetsyxorna i genomsnitt är 1 mm längre än kärnyxor- 
na är det inte rimligt att generellt betrakta spetsyxor 

på Tågerup som omhuggna kärnyxor.

Skivyxor Totalt registrerades 5 skivyxor. Av dessa är 
2 kanthuggna, medan 3 är både kant- och flathuggna. 

Medelvikten är 103 g, medan den genomsnittliga 

längden och bredden är 99 respektive 4 1 mm. Tjockle
ken är i medeltal 23 mm. Detta innebär att yxorna 

väger mindre och är tunnare än kärnyxorna, men de 
är ungefär lika långa och breda.

Sørensen menar att det förekommer fåtaliga aty
piska skivyxor på kongemoseboplatser (Sørensen 

1996, s. 60). Tillverkningstekniskt är utgångsmateri

alet visserligen en skiva, men bearbetningen avspeg

lar kärnteknik. Detta förhållande förefaller unisont 

med andra kongemosebosättningar (Kapel 1969, s. 
88f; Jennbert & Spång 1972, s. 26), vilket gör att

denna yxtyp snarare bör betraktas som typisk för 

perioden.

Bergartsyxor Sammanlagt påträffades 5 bergartsyx- 
or, varav 2 trindyxor.

Trindyxor Trindyxorna består av en intakt yxa och 

ett nackfragment. Den vittrade men intakta yxan har 

slipad egg och är 141 mm lång, 50 mm bred samt är 

45 mm tjock. Det 144 mm långa nackfragmentet har 

tillhört en ovanligt stor trindyxa. Brottytan tycks ha 

utnyttjats som plattform för produktion av bergarts- 

avslag.

Övriga bergartsyxor I denna grupp finns 3 exem

plar, vilka morfologiskt skiljer sig både från trindyxor 

och sinsemellan.

Den ena yxan är kraftigt vittrad samt är 89 mm 

lång, 63 mm bred och 21 mm tjock. Yxan väger 211 g. 

Nacken bär spår av grövre tillhuggning, men yxan 

som helhet är tillverkad genom prickhuggning och 

slipning.

Den andra yxan liknar mer en kil. Den är 145 mm 

lång, 65 mm bred och 52 mm tjock. Yxan väger hela 

758 g. Yxan bär spår efter tillhuggning i nacken och 

har troligen varit slipad.
Den tredje yxan är närmast att likna vid en s.k. 

flathacka med slipade smalsidor och egg.

Erteböllekulturens yxor
Sammanlagt framkom 134 yxor som kan grupperas i 
kärn-, skiv- och bergartsyxor. Kärnyxor utgör den 

största kategorin och i denna grupp ingår även 7 kärn- 

mejslar. Dessutom tillvaratogs 22 yxeggsavslag.

Kärnyxor och spetsyxor Totalt påträffades 93 kärnyx
or varav 3 förarbeten. Tretton av yxorna kan klassifice
ras som spetsyxor. Även 22 yxeggavslag registrerades.

Ertebölleyxorna är generellt sett mindre än yxorna 

från kongemosekultur. Medellängden är 75 mm, med 

en variation mellan 49 och 126 mm. Bredden varierar
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The length/width of core axes in the Kongemose culture. Number of objects: 130.

30

50

40

20

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Längd (mm)
Figur 7. Kämyxornas längd/bredd under erteböllekulturen. Antal objekt 80 st. 
The length/width of core axes in the Ertebølle culture. Number of objects: 80.

B0

SO

40

20

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Längd (mm)
Figur 8. Skivyxornas längd/bredd under erteböllekulturen. Antal objekt 36 st. 
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mellan 20 och 60 mm, med ett genomsnitt på 37 mm. 

(fig. 7). Eggbredden varierar mellan 5 och 54 mm, 

med ett genomsnitt på 21 mm. Tjockleken är i genom

snitt 25 mm och medelvikten är 85 g. Tvärsnittet är 
vanligen elliptiskt eller rombiskt, även om också an

dra former förekommer.

I anläggning 8205 (hus 3, se Grönberg, denna vo

lym) påträffades 18 yxor som är betydligt större och 

kraftigare än övriga exemplar. De är i genomsnitt 97 

mm långa, 41 mm breda och 30 mm tjocka, med en 
medelvikt på hela 131 g.

Inte mindre än 91% av kärnyxorna uppvisar krus- 
ta på en eller flera sidor. Förhållandet avspeglar san

nolikt en lokal råmaterialinsamling där mindre nodu- 

ler utnyttjats.

Skivyxor Sammanlagt registrerades 35 kant- och 
flathuggna skivyxor. Flertalet har dubbelsidig kant

huggning, medan ett mindre antal huggits endast på 

en sida. Majoriteten av dessa yxor saknar spår av 

flathuggning på buksidan, men när detta förekom

mer har uttunningen skett från en och samma rikt

ning. Enligt Vang Petersen är den vanligaste yxtypen 

i Nordöstsjälland den asymmetriska, följd av den 

symmetriskt kanthuggna typen (Vang Petersen 1982, 

s. 184)

Yxornas vikt varierar mellan 17 och 122 g, med en 

medelvikt av 65g. Den genomsnittliga längden är 67 

mm, med en variation mellan 40 och 87 mm. Yxorna 

är i genomsnitt 50 mm breda och 18 mm tjocka (fig. 
8). Yxeggarna är mellan 26 och 71 mm breda, men 
den genomsnittliga eggbredden är 50 mm. Mindre än 

hälften (43%) av skivyxorna har krusta.

Bergartsyxor Totalt framkom 6 bergartsyxor, varav 
1 förarbete. De kan grupperas i limhamnsyxor och öv

riga bergartsyxor.

Limhamnsyxor Det finns 5 limhamnsyxor, varav 

endast en kan anses vara helt intakt. Denna slipade 

yxa är 76 mm lång, 52 mm bred och 35 mm tjock.

Tvärsnittet är runt till spetsovalt och dessutom är 
yxan både kortare och bredare är traditionella lim

hamnsyxor.

En av yxorna är visserligen kraftigt vittrad, men 
med identifierbar morfologi. Denna yxa, med spets

ovalt tvärsnitt, är 106 mm lång, 61 mm bred och 29 

mm tjock.

Övriga bergartsyxor I kategorin övriga bergartsyx

or ingår 1 exemplar, vilket bör betraktas som ett förar

bete. Yxan bär spår av både tillhuggning och prick

huggning, men kan inte typologiskt bestämmas.

Skiv- och spånverktyg

I detta stycke har tyngdpunkten lagts på attribut som 

påvisar tillverkningsteknik och funktionalitet. Initialt 
indelades föremålen i kategorierna spån- respektive 

skivverktyg. Redskapsformer som behandlas här är 
knivar, skrapor och sticklar. För samtliga redskap no

terades vikt, längd, krusta samt eventuella skaftnings- 
spår.

Kongemosekulturens skiv- och spånredskap
Knivar Sammanlagt framkom 348 knivar. Dessa ut

görs av spånknivar (93%) och skivknivar (7%) (tab. 

2).

Spånknivar Totalt insamlades 325 spånknivar, va

rav 150 fragment och 8 brända. De hela knivarnas 
längd och bredd är i genomsnitt 79 respektive 21 mm 

och medelvikten är 12 g (fig. 9). Knivarna på Tågerup 

uppvisar större storleksvariation än exempelvis exem
plaren från boplatsen vid Segebro (Larsson 1982, s. 

45).

Spånknivarna kan vara retuscherade i distaländen, 

proximaländen eller längs med sidan. Den övervägan
de delen, 83%, har emellertid endast distal retusch, 

medan sidretusch förekommer på 9% av knivarna. 
Andretuschens utformning varierar mellan konvex 

(59%), rak (37%) och konkav (4%). Av knivarna är 

45% högervända och 55% vänstervända. En mindre 

del av spånknivarna (7%) uppvisar någon form av 

skaftningsretusch.

I materialet finns det tre spånknivar med symme

trisk halvmåneform (jfr Degn Johansson 1998, s. 

225). Dessa är mellan 56 och 69 mm långa. Samtli

ga är funna i kombination med material från blak- 

fas.

Skivknivar Sammanlagt framkom 23 skivknivar, 
varav ett fragment. Knivarnas medellängd är 49 mm
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The length/width of blade burins in the Kongemose culture. Number of objects: 555.
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Figur 12. Eggform på spånskrapor under kongemosekultur. Antal ob
jekt 356 st. Edge shapes of blade scrapers in the Kongemose cultu
re. Number of objects: 356.

Figur 13. Orientering av stickelavslag på spånsticklar under kongemo
sekultur. Antal objekt 514 st. Orientation of burin flakes on blade 
burins in the Kongemose culture. Number of objects: 514.

och medelbredd 35 mm (fig. 10). Av skivknivarna är 

68% vänstervända, vilket är en något högre andel än 

för spånknivarna.

Distal retusch dominerar (59%) medan sidretusch 
förekommer på 36% av knivarna. Ändretuschen är 

oftast konvex (54%), men både rak och konkav re

tusch förekommer.

Skrapor Totalt registrerades 502 skrapor, varav 71 % 

spånskrapor och 29% skivskrapor.

Spånskrapor Sammanlagt insamlades 358 spån

skrapor, varav 172 fragment (tab. 2). Skrapornas 

medellängd och bredd är 66 respektive 18 mm. Av 
skraporna har 34% krusta och 2% har skaftningsre- 
tuscher. Även 10 dubbelsidiga skrapor ingår i detta 

material.

Skrapornas eggar har varierande utformning och 

kan grupperas i tre huvudformer; konvex (47%), rak 
(38%) och konkav (15%) (fig. 11). I materialet finns 

17 skrapor med multifunktion, vilka också torde ha 
använts som knivar och sticklar.

Skivskrapor Totalt påträffades 144 skivskrapor, va

rav 6 fragment (tab. 2). Sju exemplar är försedda med 

mer än en egg och 2 exemplar uppvisar sannolik skaft - 

ningsretusch.

Skrapornas medellängd och bredd är 37 respektive 

29 mm. Skrapornas storlek varierar våldsamt med en 

viktvariation från 1 till 139 g och en skiftande egg
bredd från 7 till 80 mm. Andelen skivskrapor med 

krusta är liksom för skivknivarna tämligen hög 
(72%). Skivskrapornas eggar kan delas in tre olika 

grupper; konvex (68%), rak (30%), konkav (2%).

Sticklar Sammanlagt påträffades 668 sticklar vilket 

gör föremålskategorin till den näst största på konge- 

moseboplatsen. Sticklarna grupperas i spån- och skiv- 

sticklar, där spånsticklarna utgör 84% och skivstick- 

larna endast 16%. En stickel har inte kunnat typbe

stämmas. Sammanlagt tillvaratogs 269 stickelavslag. 
Sticklarna finindelas efter stickelkantens placering i 

mitt- respektive kantsticklar.

Spånsticklar Totalt tillvaratogs 570 spånsticklar (se 

tab. 2). Av dessa har 26% krusta.

Förhållandet mellan spånsticklarnas längd och 

bredd kan studeras i figur 11. Medellängden är 49 mm 

och medelbredden är 20 mm. Fördelningen mellan 

kant- och mittsticklar är 95 respektive 5%. På 3 exem

plar förekommer en kombination av mitt- och kant- 

stickelslag. Den vanligaste stickeln har en kant, men 

det förekommer variationer med upp till 4 stickelslag- 

na kanter. På merparten av exemplaren sitter stickel-



Kvantitet kvalitet

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Längd (mm)

Figur 14. Spånknivarnas längd/bredd under erteböllekulturen. Antal objekt 95 st. 
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Figur 15. Skivknivarnas längd/bredd under erteböllekulturen. Antal objekt 58 st.
The length/width of flake knives in the Ertebølle culture. Number of objects: 58.

avspaltningen i spånets distaldel (71%). Övriga stick

elslag sitter på proximaldelen (21%) eller som i fallet 

med dubbelsidiga sticklar, både och (8%) (fig. 13). 

Stickelkantens medelbredd är 2,8 mm inom tnaximi- 
och minimivärdena 1 till 10 mm. Av sticklarna har 

14% ventral retuschering i motsatta änden på spånet.

Skivsticklar Sammanlagt framkom 110 skivsticklar, 

varav 85% kant- och 15% mittsticklar (tab. 1). Med

ellängden är 43 och medelbredden 31 mm. Flertalet av 

sticklarna har endast en stickelkant, men det förekom

mer exemplar med upp till tre stickeleggar. Stickelkan- 

ten återfinns oftast i skivans distaldel (78%), följt av 

stickeleggar i proximaldelen (20%) eller i båda (2%).

Skivsticklarnas eggar är i genomsnitt bredare än bland 

spånsticklarna, med ett medelvärde av 5 mm. Liksom 
för övriga skivverktyg ses en hög andel med krusta 

(66%).

Erteböllekulturens skiv- och spånredskap
Knivar Totalt framkom 173 knivar i anläggningar 

och lager från erteböllekulturen. Av dessa är 67% 

spånknivar och 33% skivknivar.

Spånknivar Sammanlagt tillvaratogs 116 spånkni
var, varav 21 fragment (tab. 2). Knivarna är något kor

tare än kongemosekulturens spånknivar. Medelläng

den på ertebölleknivarna är 63 mm, med en variation
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mellan 31 och 113 mm. Bredden varierar mellan 14 

och 47 mm, med ett genomsnitt på 25 mm (fig. 14, jfr. 

Ericsson & Lindblad 1995, s. 28). Vikten varierar 

mellan 3 och 108 g med ett genomsnitt på 17 g. En 

majoritet (63%) uppvisar distal retusch. Av dessa är 
57% konvexa, 33% raka och 10% konkava. Av kni

varna uppvisar 9% en trolig skaftningsretusch. Av 92 
bestämbara exemplar är 59% vänstervända och följ

aktligen 41% högervända.

Skivknivar Totalt registrerades 57 skivknivar, varav 
1 fragment (tab. 2). Skivknivarna är i genomsnitt 57 

mm långa och 35 mm breda. Längden varierar mellan 

35 och 92 mm och bredden mellan 20 och 52 mm (fig. 

15). Knivarna väger mellan 5 och 86 g och den ge

nomsnittliga vikten är 25 g. I jämförelse med skivkni

varna från kongemosekulturen är exemplaren från 

erteböllekultur både längre och tyngre.

Av skivknivarna uppvisar 42% ryggretusch och 

49% distalretusch. Ett exemplar har proximal retusch 
och 4 exemplar har både distal- och lateral retusch. 

Bland de distalretuscherade exemplaren dominerar 

konvex retusch (52%), följt av raka (29%) medan öv

riga är konkava. Av knivarna är 61% vänstervända 

och 39% vänstervända.

Skrapor Sammanlagt framkom 143 skrapor, av vilka 

skivskraporna utgör den största gruppen.

Spånskrapor Totalt registrerades 43 spånskrapor, va
rav 7 fragment (tab. 2). Medellängden är 49 mm, med 

en variation mellan 30 och 84 mm. Eggarna är i genom

snitt 20 mm breda och varierar mellan 9 och 41 mm. 
Skraporna väger mellan 1 och 61 g, med ett genomsnitt 

på 14 g. En svag majoritet (52%) har k rusta och 11% 
uppvisar troliga skaftningsretuscher. Bland skraporna 

dominerar exemplar med raka eggar (46%), följt av 

konvexa (35%) samt konkava (19%) (fig. 16).

Skivskrapor Sammanlagt framkom 100 skivskra- 

por. Medellängd och -bredd är 40 respektive 29 mm.

Figur 16. Eggform på spånskrapor under erteböllekultur. Antal objekt 
43 st. Edge shapes of blade scrapers in the Ertebølle culture. Num
ber of objects: 43.

Exemplaren väger mellan 1 och 88 g, med en medel

vikt av 19 g. Av skraporna uppvisar 73% kvarvarande 

krusta och 4% av exemplaren är försedda med mer än 
en skrapegg. Merparten av skivskraporna har konvex 

eggform (81%), följt av raka (18%), medan endast 

1 % har konkav egg.

Sticklar Totalt påträffades 62 spån- och skivsticklar 

samt 32 stickelavslag.

Spånsticklar Sammanlagt registrerades 30 spån- 
sticklar, varav samtliga är kantsticklar (tab. 2). Fler

talet har en stickelkant, medan ett mindre antal upp

visar två eggkanter. Eggen är vanligen placerad i spå
nets distalände (53%) medan övriga har stickeleggen 

orienterad till proximaländen (43%), samt en mindre 

andel med stickelavspaltningar i både distal och 

proximaländen (4%) (fig. 17). Bredden på stickel- 

kanterna varierar mellan 1 och 7 mm, med ett ge

nomsnitt av 3 mm. Medellängd och -bredd är 44 res
pektive 21 mm (fig. 18). Vikten varierar mellan 1 och 

48 g. Hälften av sticklarna uppvisar kvarvarande 

krusta.

Skivsticklar Totalt framkom 32 skivsticklar (tab. 

2), varav nära en tredjedel utgörs av mittsticklar. Fler
talet skivsticklar uppvisar endast en stickelkant, oftast
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Figur 17. Orientering av stickelavslag på spånsticklar under erteböllekultur. Antal objekt 28 st. 
Orientation of burin flakes on blade burins in the Ertebølle culture. Number of objects: 28.
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Figur 18. Spånsticklarnas längd/bredd under erteböllekultur. Antal objekt 30 st. 
The length/width of blade burins in the Ertebølle culture. Number of objects: 30.

orienterad till distaländen (60%). Eggbredden varie

rar, med ett genomsnitt av 4 mm.

Medellängd och -bredd är 40 respektive 32 mm, 
vilket motsvarar index för kongemosekulturens skiv- 

sticklar. Vikten varierar mellan 3 och 30 g och krusta 

förekommer på 50% av exemplaren.

Sammanfattning
Den mest uppenbara skillnaden mellan kongemosekul

turens och erteböllekulturens materiella lämningar på 

Tågerup kan sammanfattas i ordet kvalitet. Det förelig

ger en mycket tydlig råmaterialmässig och teknologisk 
diskrepans vad avser flinthantverket och produktionen 

av vapen och verktyg. Den äldre kulturen präglas av ett 

sparsmakat urval av råmaterial, där endast högkvalita

tiva flintsorter kommit till användning. Grunden för 

nästan alla föremålsformer var massproduktion av 

symmetriska spån i närmast standardiserad form. An

delen skivredskap är försvinnande liten. Spånen är till

verkade i indirekt teknik med hornpuns och klubba, en

teknologi som endast sporadiskt kan ses i erteböllema- 

terialet. Denna senare kultur domineras totalt av en 

enklare skivindustri, där produktionsinstrumenten ut

gjorts av knackstenar. Inte minst märks denna teknolo

giska skillnad i den jämförelsevis ringa förekomsten av 
spånkärnor i erteböllekontexter. Mikrospånproduktio- 

nen minskar drastiskt mellan perioderna och blir dess
utom kvalitativt sämre.

Kärnyxornas morfologi är likartad mellan de båda 
kulturerna och variationen är påfallande. En tendens 

är att erteböllekulturens kärnyxor är något kortare 

och smalare. Vad avser skivyxorna finns emellertid 

markanta skillnader. Typiska skivyxor introduceras 

först under erteböllekultur och de fåtaliga exemplaren 
som finns under kongemosekultur är närmast att be

trakta som varianter av kärnyxor. Denna yxform som 

i tidigare forskning betraktats som atypisk ter sig sna

rare som typisk för perioden.

Skrapor, sticklar och knivar som påträffats i kong- 

emosekontexter har nästan uteslutande tillverkats av
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högkvalitativa spån. Motsvarande verktyg i ertebölle- 

kontexter uppvisar en större variation, där skivindu- 

strin får ett markant genomslag. Detta förhållande av

speglas också tydligt i pilspetsmaterialen.

Slutsatser och vidare analyser
Ovanstående studie har på ett tekniskt sätt redovisat 

olika redskapsformer som traditionellt bedöms utgöra 
finkronologiska markörer för faser under mellan- och 

senmesolitisk tid. Metriska analyser och typologise- 

ringar av materialet från Tågerup är inget självända

mål, utan används enkom för att vi ska kunna granska 

och kritiskt utvärdera dessa cementhårda system. Vi 

ifrågasätter givetvis inte grundvalarna för kronologin, 
men det är uppenbart att systemen är otillräckliga för 

att täcka in variationen i fyndmaterialet från Tågerup.

Om man förutsättningslöst nyttjar de traditionella 

typologiska systemen vid analysen, så kolliderar de 

arkeologiska och naturvetenskapliga vittnesbörden 
med den vedertagna typologin. Dateringar utifrån 

typologier baseras främst på procentfrekvenser av ex

empelvis olika pilspetstyper. Detta betyder att en spets

typ måste nå upp till ett visst antal för att anses vara 

kronologiskt intressant. Ett konkret exempel på proble

matiken är pilspetsarna från Hus 1 (Grönberg, denna 

volym). Vi vet på basis av stratigrafi, spridningsanaly- 

ser och konstruktionselement att Hus 1 i tid inte kan 

representera mer än högst en generation.

Enligt Vang Petersens dateringsschema representerar 

dock pilspetsarna i detta extremt slutna fynd, aktiviteter 
under inte mindre än 1500 år. Även om en typ dominerar 

(stationsvejfas), så finns enligt schemat en tydlig äldre 
och yngre inblandning. Att de sistnämnda spetsarna inte 

kan betraktas som samtida med huskonstruktionen, be

ror på att de är för rikligt representerade.

Här är problemets innersta kärna, nämligen att 

man i ett sådant system måste bortse från den variabi
litet som är typisk för lokala och regionala hantverk. 

De stora dragen, exempelvis att utvecklingen går från 

sneda tvärpilar till smalare raka tvärpilar, kan knap

past ifrågasättas. Vi finner det dock orimligt att arte
fakter indelas efter millimetersmå deviationer i längd 

och vinklar. Dessa skillnader, som ofta ej ens kan upp
täckas okulärt, menar vi har tillmätts allt för stor bety

delse. Snarare anser vi att det rör sig om naturlig vari

ation hos individer och grupper, utspridda i tid och 

rum.
Vi har tidigare redogjort för svårigheterna med att 

säkert skilja vissa blakmikroliter från några av erte- 

böllekulturens tvärpilstyper (jfr även Vang Petersen 

1993, s. 88). De metriska och typologiska analyserna 

gör ingen skillnad på pilspetstyperna vilket omöjlig

gör en morfologisk datering. I ett holistiskt perspek

tiv utgör emellertid den typologiska grunden endast 
en av flera viktiga beståndsdelar för arkeologiska re

sonemang och tolkningar. När vi då lägger in variab
ler som råmaterial, teknologi och patina finner vi 

tydliga skillnader. När vi dessutom inkorporerar det 

övriga flintmaterialet, spridningsbilder, kontextre

lationer och naturvetenskapliga dateringar kan vi i 

Tågerupsmaterialet med enkelhet skilja pilspetsfor

merna åt.
De vidare analyserna av flintmaterialet syftar till 

att skapa en helhetsbild av materiell, samhällelig och 

mental förändring mellan kongemose- och ertebölle- 

kultur. Kommande arbete (Karsten & Knarrström, u. 

arb.) inkluderar bl.a. studier av de olika sydsvenska 
flintsorterna representation i boplatsmaterialen, tek

nologiskt beteende samt absoluta funktionsbestäm- 

ningar genom slitspårsanalysering. II
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Summary

Quantity and Quality

Identifying Types of Flint Tools from Tågerup
The Tågerup site has long been known to amateur 

archaeologists and flint collectors as one of the ri

chest places for finding Stone Age flint. All over the 

promontory, the topsoil contains huge quantities of 

worked flint and stone tools. No less than 2.2 tons of 

Mesolithic flint and rock was retrieved during the ex

cavations. The Tågerup finds constitute a unique ar

chive which will enable future studies of settlement 

site organization, flint economy, and material cultu

re. The aim of this article is to provide an introduc

tion to quantitative and qualitative aspects of the 
Kongemose and Ertebølle material, with the empha

sis on a selection of different categories of artefacts 

belonging to securely dated contexts at the site. We 

have focused on find groups that pose typological 

problems. The present study deals with cores, ar

rowheads, and axes, along with blade and flake tools 

such as scrapers, knives, and burins. The flint materi

al is presented according to standard archaeological 

typology, which is in turn based solely on metrical 
analyses and statistics. The article ends with a critical 

questioning of whether typologies are really appro

priate for fine chronological divisions and studies of 

prehistoric realities.

Tabeller

Tabell 1. Kontexter från vilka fyndmaterialet i denna studie härrör. Contexts from which the finds in this study derive.

Typ Id Storlek m2 Unders ktm2 Unders kti% Datering
Lager 1 109 10 9 Erteb Ile
Lager 4 3714 1238 33 Kongemose
Lager 5 22 22 100 Kongemose
Lager 8 182 28 13 Erteb Ile
Lager 9 340 9 2 Erteb Ile
Hus 1 5371 41 41 100 Erteb Ile

Hus 2 7681 91 91 100 Erteb Ile

Hus 3 8205 84 84 100 Erteb Ile
Hus 4 27251 31 15 48 Erteb Ile

Ani ggning 40186 83 8 9 Erteb Ile
Anl ggning
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57298 13 3 23 Kongemose
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Tabell 2. Fyndtabell över kärnor, yxor och skiv- och spånredskap. Cores, axes, and flake and blade tools.

F rem Iskategori
Kontext I
Konqemose Erleb Ile

4 1 5 1 57 298 1 I 8 9 5 371 7 681 I 8 205 27 251

Plattformsk rna 110 2 5 75 11 23 34 43 5 308

Polygonal k rna 527 5 1 14 » 32 33 128 71 4 1133

vriq k rna 1 1

Fragment 4 2 7 6 19

Ensidiq 147 4 2 2 155

Fragment 25 25

Konisk 9 1 9

vriq sp nk rna 18 5 2 3 28

vriga fragment 50 2 1 3 1 1 58

Positiv 19 2 1 1 23

Negativ 99 1 3 1 104

Obest md 104 2 2 5 113

Fragment 24 1 25

F rarbete 71 1 7 1 2 1 83

vrig mikrosp nk rna

K rnyxa

1
114 1 1 25 7 1 9 12 2

1

172

Fragment 49 10 2 1 4 3 69

F rarbete 21 1 1 1 24

Yxeqqsavslaq 16 14 3 2 3 38

Spetsvxa 6 5 2 1 1 15

Fragment 3 1 4

Spetsvapen 4 4

Fragment 1 1

Skivyxa 5 18 3 2 7 4 1 40

Trindvxa 1 1

F rarbete 1 1

Limhamnsyxa 2 1 1 4

F rarbete 1 1

vrig bergartsyxa 3 1 4

H qerv nd 65 20 3 1 9 2 3 103

V nsterv nd 80 4 1 31 5 1 12 3 1 138

Obest md 26 2 i 29

Fragment
Skivkniv

148 2 1 12 2 2 3 1 171

FI qerv nd 7 1 n 4 2 4 29

V nsterv nd 15 16 2 3 8 5 49

Fragment
Sp nskrapa

1 1 2

Konvex egg 82 2 1 5 1 3 2 96

Rak eqq 66 1 8 5 4 1 85

Konkaveqq 33 2 1 1 37

Obest md 2 2

Fragment
Skivskrapa

169 3 3 2 1 i 179

Konvex eqq 91 1 5 33 2 7 23 9 1 172

Rak egg 40 i i 9 2 3 2 i 59

Konkav eqq 2 1 3

Obest md 3 1 1 5

Fragment
Sp nstickel

6 6

Kantstickel 524 5 1 12 2 2 6 7 1 560

Mittstickel 25 25

Obest md
Skivstickel

Kantstickel 92 1 11 2 7 2 115

Mittstickel 16 1 4 2 3 1 27

Stickelavslag 268 1 18 2 11 1 301
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Tabell 3. Typbestämningar av pilspetsar från Tågerup (forts, nästa sida).
Arrowheads from Tågerup identified according to type (continues on the next page).

Piltyper
Kontext

Konqemose Erleb lie

57 298 5 371 7 681 8 205 27 251

Blakmikrolit:

1A 9 9

ib 55 1 1 57

1C 31 31

2A 23 23

2B 117 117

2C 64 64

3A 16 16

3B 27 27

3C 23 23

Obest md 54 54

Z 420 1 1 422

F rarbete 20 20

Ensid. retuscherad blakmikrolit:

1B 11 11

1C 3 3

2A 10 1 11

2B 37 1 38

2C 17 17

3B 1 1

o 3 3

Obest md 13 13

Z 95 2 97

Snedpil:

1 91 1 1 1 94

2 31 31

3 5 5

4 1 1

5 33 33

6 8 8

7 27 27

8 3 3

9 6 6

10 5 1 6

11 2 2

12 1 1

Obest md 46 1 47

z 259 1 1 1 2 264

F rarbete 22 1 23

Ensid. retuscherad snedpil:

1 2 2

Obest md 8 8
Z 10 10
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Piltyper
Kontext

i V

1 Konqemose 1 Erteb Ile

Sned tv rpil:

13 2 1 2 5

14 2 3 5 2 12

15 13 13

16 2 1 12 2 1 3 1 22

17 6 i 7 1 2 i 18

18 4 58 5 5 8 4 2 86

Kontext 4 5 57298 1 8 9 5371 7681 8205 27251

19 3 1 1 1 6

20 20 2 3 2 1 28

Obest md 4 7 1 1 1 14

£ 32 2 108 10 16 21 9 4 202

Ensid. retuscherad sned tu rpil:

15 1 1
16 i 1
18 1 1
Obest md 4 2 6
£ 6 2 1 9

Rak tv rpil:

21 16 2 5 23

22 2 2 70 i 25 9 6 1 116

23 10 i n
24 1 22 1 5 5 3 37

25 1 1 1 3

26 1 i 2 4

27 1 4 1 6

28 3 i 1 1 6

Obest md i 23 9 4 5 42

£ 2 6 150 5 43 27 14 1 248

Ensid. retuscherad rak tv rpil: 6 3 1 3 i 14

£ - I I I I 6 3 1 3 1 14

Tv rpil:

Ei best mbar 1 6 2 5 i 15

Ensidiq 1 1

F rarbetetv rpil 44 1 30 6 5 4 2 92
£ 44 2 37 6 7 9 3 108

vriq mikrolit: 35 2 I I I 1
38

£ 35 2 i 38
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Undersökningen av det mesolitiska 

boplatskomplexet vid Tågerup kom att bli en av de största utgräv

ningarna som någonsin företagits på en fyndplats från stenåldern i 

Sverige. Bevaringsförhållandena var utomordentliga; så ovanliga fynd

kategorier som träföremål, fiskfällor, rester efter både hus och hyd

dor och inte minst skelettgravar kunde dokumenteras. Tillsammans 

med de rika flint- och djurbensmaterialen möjliggör denna arkeolo

giska mångfald en unik inblick i ett mesolitiskt lokalsamhälle.

Detta är den första volymen om Tågerupsundersökningen. Den pre

senterar de viktigaste analysresultaten och ger dessutom en beskriv

ning av utgrävningsmetodiken.
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