
När isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden följde människan 
tätt i dess spår. Området runt Mälardalen utgjordes då av skärgård och 
människorna färdades över vattnet. Arkeologerna har länge diskuterat 
varifrån människorna kom. 

Föreliggande arbete prövar olika tolkningar genom att studera föremål 
och råmaterial av sten från ett trettiotal olika platser. Med utgångspunkt 
i undersökningens resultat förs därefter en diskussion om resor, mo-
bilitet och migration. Texten vittnar om resandets betydelse och hur 
vi människor söker oss bortom horisonten. Föremålen av sten följer 
oss genom tid och rum och gör det möjligt att närma oss andra 
föreställningar om världen, även det som vi idag uppfattar som märkligt 
och annorlunda.
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Abstract  

This thesis examines artefacts, raw materials and lithic technology between 
c. 9200–6200 cal BC in Eastern Central Sweden. The overall purpose of this 
study is to investigate when people first came to Eastern Central Sweden 
and where they came from. More precisely, it provides a typological, geo-
graphical and chronological survey of artefacts and the use of different raw 
materials. The study deals with assemblages with artefacts from more than 
thirty archaeologically excavated sites and loose finds in Eastern Central 
Sweden. The objects consist of chubby pecked axes, core axes, flake axes, 
shaft hole picks, microliths and micro burins, points, burins, rulers, uni-
facial blade core, conical cores, micro blade cores, blades, drills, retouched 
blades and micro blades. The artefacts have been compared with established 
typologies and chronologies for the rest of the Nordic countries and to 
some extent Russia and the Baltic States. An analysis of different raw mater-
ials present at Early and Middle Mesolithic sites in Eastern Central Sweden 
was also carried out. The materials are put into a chronological and geo-
graphical context. The raw materials included in the study are the non-local 
rocks flint and Cambrian flint, as well as local raw materials such as quartz, 
greenstone, local vulcanite, mylonite and red porphyry. From 9200 cal BC 
there is evidence of the first groups of people in the area, just shortly after 
that the Weichselian ice cap had withdrawn. Throughout the period studied 
the artefacts as well as the non-local raw materials exhibit great similarities 
to those found in the western part of Sweden. The study also shows, regar-
ding the use of different raw materials and presence of certain artefacts, that 
some major events took place, suggesting a new chronological time frame 
for the Early- and Middle Mesolithic periods. In addition, a discussion re-
garding mobility and migration in Eastern Central Sweden during Early 
Post Glacial time is carried out.  
 
Keywords: Eastern Central Sweden, Early and Middle Mesolithic, migration, 
mobility, lithic artefacts, technology, local and non-local raw materials.  
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Förord 

Sten, sten och åter sten. Det bästa jag vet. Tänk att få skriva en hel bok om 
det och nu är den här! Det har varit en lång och spännande resa med nya 
insikter om vad forskningsprocessen kan sätta igång inombords.  

Boken hade dock aldrig blivit färdig utan mina handledare Kerstin 
Cassel och Björn Nilsson. Ett stort tack till er för alla roliga och spännande 
diskussioner och exkursioner, era kritiska ögon och uppmuntrande ord. 
Tack också till Mikael Henriksson, min kumpan under åren på Södertörns 
högskola och till Anna Mcwilliams som granskat engelskan. Tack till mina 
fantastiska arbetskamrater Lars Norberg och Ingeborg Svensson på Sörm-
lands Arkeologi AB, som helhjärtat stöttat mig under dessa år. Ett stort tack 
till Kjel Knutsson som läst och kommenterat mitt manus. Jag vill också 
tacka Fredrik Molin, Roger Wikell och Mattias Pettersson som också grans-
kat och gett värdefulla kommentarer till min text, visat föremål och ställt 
upp som bollplank. 

Boken skulle heller aldrig ha blivit av om jag inte fått hjälpt med att 
plocka fram de mest bortglömda fyndbackarna i olika samlingar på museer 
och andra institutioner. Där många beredvilligt har delat med sig av sina 
material och sin kunskap. Därför vill jag tacka Fredrik Hallgren, Jenny 
Holm, Helena Knutsson, Jan Apel, det norska pionjärnätverket, Kenneth 
Alexandersson, Micke Dahlin, Karin Berggren, Leif Arvidsson, Michel Gui-
nard, Nicklas Stenbäck, Linus Hagberg, Göran Gruber, Tom Carlsson, per-
sonalen på Östergötlands museum, Örebro museum, Sörmlands museum 
och Statens Historiska Museum. Tusen tack Per Lindblom och Jonathan 
Robson på Södertörns högskola för att ni så snabbt och snyggt satt ihop 
mina texter och bilder till en bok. Sist men inte minst vill jag tacka min fru 
Ebba som språkgranskat min text, mina barn Fatima och Theodor som får 
mig att tänka på allt annat än sten. 

Slutligen vill jag också rikta ett stort tack till Stiftelsen Längmanska Kul-
turfonden och Svenska Arkeologiska Samfundet för generösa bidrag som 
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gjort det möjligt för mig att besöka olika museisamlingar och platser med 
råmaterial.  
 
Nyköping den 18 juni 2018 
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1. Inledning 

Vår värld vilar på sten. Jordskorpan består av olika bergarter och mineraler 
som bland annat bildas av kontinentalplattornas rörelser, vulkanutbrott eller 
olika lagringsprocesser. Sten kan vara hårt och vasst som flinta, tungt som 
diabas eller mjukt som sandsten och täljsten. Sten är mångfald och varia-
tion, beständigt och formbart. Materialet fascinerar.  

Sten är det material som definierar stenåldern, även om materialet har 
brukats i alla tider. Jag tänker på gravrösen, hällristningar, runstenar, ovala 
eldslagningsstenar, malstenar, pärlor av bergkristall, kyrkor, dopfuntar och 
fönsterbräden av kolmårdsmarmor och så vidare. 

Människor har även i alla tider lagt ned stor möda på att transportera 
sten över långa avstånd, ibland i ofattbara mängder. Till exempel stenblocken 
som pyramiderna på Gizaplatån är uppbyggda av, flintyxdepåerna i Väster-
botten från mellanneolitikum eller dopfuntarna av sandsten från Gotland 
som spreds runt Östersjön. I dagens globaliserade värld skeppas malm och 
sten jorden runt. Garageuppfarterna i Sverige är numera beklädda med gat-
sten tillverkade av granit från Kina.  

Den här boken handlar om stenbruk, det vill säga föremål av sten och 
stenteknologi, under tidig- och mellanmesolitikum i östra Mellansverige. 
Studien är ett försök att förstå de platser och föremål som människor läm-
nat efter sig. Den aktuella tiden karaktäriseras av den senaste inlandsisens 
gradvisa tillbakadragande och försvinnande. En tretusen år lång period, 
med ett landskap som genomgick många förändringar med omväxlande 
varma och kalla perioder och landhöjningsprocesser. Tiden präglas också av 
Östersjöns olika stadier av bräck- och sötvatten, förändringar av flora och 
fauna. Händelser som kom att påverka människorna som levde under den 
här tidsperioden. Tundralandskapen under preboreal tid eller lummiga 
skogar under boreal och atlantisk tid gav helt olika levnadsförutsättningar. 
De mesolitiska samhällena kom att förändras under denna långa tidsrymd, 
vilket självfallet återspeglades i den materiella kulturen.  
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Människorna under den aktuella tidsperioden beskrivs vanligen som 
mobila samlare och jägare. Med andra ord är migration inte en modern före-
teelse, utan människor har flyttat och rest i alla tider (jfr Cassel 2008:27). 
Historikern Maria Nyman skriver att det förflutnas resenärer har något att 
berätta för oss och som bidrar till att skapa nya och existentiellt menings-
bärande historier (Nyman 2013:217). Genom att studera människor från 
avlägsna tider kan vi närma oss andra föreställningar om världen, även det 
som vi idag uppfattar som märkligt och annorlunda. Att studera förflutna 
tider, samhällen och annorlunda sätt att leva ger även insikt om oss själva 
och vår samtid. Därtill, menar jag, har ämnet relevans för att ge perspektiv 
på dagens debatt kring frågor om identitet, migration och kontaktnät.  

1.1. Problemet 
På mesolitiska boplatser i östra Mellansverige består fynden vanligen till 
mer än 90 procent av slagen kvarts, till skillnad från stora delar av övriga 
Sverige. Av den anledningen har forskare tolkat det som att det fanns en 
grupp av människor som skiljde sig från andra grupper i andra områden. 
Ibland kallas den för kvartsgruppen och ibland för skärgårdsgruppen (We-
linder 1977:59, Lindgren 2004:56, Åkerlund 2001:51ff). Därtill har man 
velat lyfta fram förekomsten av trindyxor och strandförskjutningen som 
något specifikt för regionen (Lindgren 2004:46).  

Bruket av kvarts har också setts som ett indicium för att de första män-
niskorna som anlände till området förmodligen kom från Finland, eftersom 
materialet även var vanligt förekommande där under mesolitikum (figur 
1.1; Gustafsson, Per. 1998:57; 2005:5; Åkerlund 1996:45; Åkerlund 2001:53; 
Åkerlund et al 2003:xxxvi).  

Den tidigare framlagda hypotesen om att östra Mellansverige befolkades 
av grupper från nuvarande Finland har länge legat och skavt hos mig (Gus-
tafsson, Patrik. 2004:81; 2014; Gustafsson & Nordin 2010; se även Wikell & 
Pettersson 2009:24ff). Jag säger inte att det var omöjligt att färdas från öster 
över Yoldiahavet eller Ancylussjön till Mellansverige, men finns det arkeo-
logiska belägg för den tolkningen? Det är det som jag kommer att under-
söka i den här boken. 

Jag vill hävda att det inte är tillräckligt att enbart utgå från lokala rå-
material som utgångspunkt om man vill diskutera migrationer och even-
tuell härkomst. Argumentationen håller helt enkelt inte, eftersom lokala 
material inte uttrycker något annat än att de just är lokalt tillgängliga. Det 
kan finnas en mängd olika anledningar till varför man valde att använda 
lokala råmaterial till sina verktyg. I huvudsak ser jag det som ett resultat av 



1. INLEDNING 

 13 

pragmatism, där tillgängligheten varit styrande (jfr Andrefsky 1994:29). 
Kvarts är till exempel det näst vanligaste mineralet i Sveriges berggrund och 
därmed kan man säga att det är ett överregionalt råmaterial.  
 

 
Figur 1.1. Norden omkring 8000 f.Kr. och den föreslagna migrationen från Finland till 
östra Mellansverige. Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Det är viktigt att påpeka att kvarts finns i varierande mängd på mesolitiska 
lokaler i större delen av Sverige, bortsett från några få områden som södra 
Skåne och den svenska västkusten (jfr Alexandersson 2001:122; Baudou 
1992:56f; Persson & Knarrström 2016:137ff; Nordqvist 2005:48). Förutom i 
Finland, är materialet också vanligt i Norge (jfr Stene et al 2010:504ff). Det 
kan tilläggas att det även förekommer slagen kvarts på mesolitiska lokaler 
på Bornholm i Danmark (Casati & Sørensen 2006:26f; Sørensen et al 2009). 
Kunskapen om att arbeta med kvarts är med andra ord inte unik för östra 
Mellansverige eller Finland. 
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Jag vill istället bredda perspektivet och undersöka vilka andra råmaterial 
än kvarts samt vilka artefakter som finns företrädda på mesolitiska lokaler i 
östra Mellansverige. Objekten kan både föra en dialog med och utmana den 
tidigare föreslagna tolkningen. Därmed kan man få en bättre förståelse för 
när och från var de första människorna kom till regionen.  

Forskare som studerar den aktuella tidsperioden tenderar att landa i en 
beskrivning av hur människor lämnade en plats för en annan, varefter 
rörelsen stannar upp. Jag är dock tveksam till varför det antas vara självklart 
att normaltillståndet för människan är att vara bunden till en viss plats? Det 
kan snarast beskrivas som motsägelsefullt, eftersom den vedertagna bilden 
av det tidigmesolitiska samhället kännetecknas av att vara extremt mobilt, 
där resandet var vardag (jfr Knutsson, H. 1995; Persson 2012:11ff; Riede 
2007:17). I kapitel 2 kommer jag att återvända till problematiken med en 
mer utförlig beskrivning och diskussion.  

1.2. Syfte, frågeställningar och metod 
Det finns många olika sätt att undersöka förflyttning och/eller ursprung på. 
Idag är till exempel DNA och isotopanalyser på modet (tex Günther et al 
2018; Nikulina & Meadows 2013). Här kommer emellertid en annan väg att 
undersökas. Fokus kommer att ligga på de råmaterial och artefakter som 
påträffats som lösfynd och på olika arkeologiskt undersökta lokaler inom 
studieområdet.  

Eftersom varje människa ingår i ett kulturellt sammanhang bär man med 
sig traditioner och värderingar som även tar sig i uttryck i den materiella 
kulturen, det vill säga det arkeologiska källmaterialet. Föremålen kan ana-
lyseras och tolkas genom att jämföra olika råmaterial, artefakter och tekno-
logier. Artefakterna kan ses som resultat av olika sociala relationer och 
människors fysiska rörelser i landskapet. Det sistnämnda är, som jag ser det, 
centralt för att förstå och förklara tingens närvaro på boplatserna (Boyd & 
Richerson 2005:133ff; Hewlett & Cavalli‐Sforza 1986; Wright (red) 1977). 

Det övergripande syftet med denna bok är att undersöka när de första 
människorna kom till östra Mellansverige och varifrån de kom. Mer preci-
serat handlar det om att få en typologisk, geografisk och kronologisk över-
sikt om olika föremålsformer och val av råmaterial i studieområdet under 
aktuell tid.  

I arbetet har jag utgått från följande frågeställningar: 
 

• Vilka typartefakter finns företrädda i östra Mellansverige, i vilka 
andra områden finns de och till vilka tider kan de dateras? 
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• Vilka råmaterial har man använts sig av när man tillverkat sina 
verktyg i östra Mellansverige?  

• Var finns källorna till råmaterialen? 
• Går det att iaktta förändringar över tid av olika råmaterial och 

hur i sådana fall?  

Studien omfattar föremål från drygt trettio arkeologiskt undersökta boplat-
ser samt lösfynd i östra Mellansverige. Majoriteten av källmaterialet som jag 
utgått ifrån kommer från det uppdragsarkeologiska fältet. De flesta artefak-
ter har undersökts i olika museimagasin och andra föremålssamlingar för-
varade på länsmuseer, Statens historiska museum eller hos olika uppdrags-
arkeologiska aktörer. Föremålen har därefter jämförts med upprättade typo-
logier och kronologier för övriga Norden samt Ryssland och Baltikum. Det 
kan poängteras att det inom ramen för detta arbete inte funnits tid eller 
möjlighet att studera material i museisamlingar i områden utanför östra 
Mellansverige. Istället har jag fått förlita mig på tillgänglig litteratur. 

För att kontrollera olika råmaterial och samla in jämförelsematerial har 
jag under arbetets gång funnit anledning att besöka olika platser där man 
under mesolitikum kunde samla in material, till exempel kambrisk flinta 
från Kinnekulle eller hälleflinta i Bergslagen. De metoder jag använt mig av 
kommer även att redogöras för i kapitel 3 och 4. 

1.3. Avhandlingens disposition 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i en problemställning med ett preciserat 
syfte samt de frågeställningar som framförs i kapitel 1. Därtill presenteras 
den aktuella tidsperioden och den rumsliga avgränsningen för arbetet. Här 
ryms även en kortare forskningshistorik om mesolitikum i östra Mellan-
sverige samt en genomgång av tidig- och mellanmesolitiska boplatser och 
deras dateringar i östra Mellansverige. 

Därefter följer kapitel 2 som är en central utgångspunkt för arbetet. 
Pionjär- och kolonisationsbegreppen undersöks närmare med en efterföl-
jande diskussion om platsbundenhet och rörlighet under tidig- och mellan-
mesolitikum.  

Kapitel 3 är en redogörelse och analys av vilka föremål som förekommer 
inom studieområdet i form av lösfynd och vad som hitintills har påträffats 
på undersökta lokaler. Fyndens kronologiska hemvist diskuteras och jäm-
förelser med andra områden görs. 

I Kapitel 4 redogörs för de råmaterial som identifierats på tidig- och 
mellanmesolitiska boplatser i östra Mellansverige. Presentationen är både 
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deskriptiv och analytisk till sin karaktär. Materialen sätts även in i ett krono-
logiskt och geografiskt sammanhang. 

Kapitel 5 omfattar en utvärdering av analyserna i kapitel 3 och 4, med en 
efterföljande diskussion som svarar mot avhandlingens syfte. Därtill förs ett 
resonemang om föremålen och råmaterialen, med fokus på mobilitet och 
migration i östra Mellansverige under tidig postglacial tid.  

Kapitel 6 är en längre sammanfattning på svenska och en kortare på 
engelska. Därefter följer referenser och bilagor.  

1.4. Tid och rum 
Arbetet behandlar tidig postglacial tid i östra Mellansverige, som i det här 
fallet utgörs av tiden 11 500–8000 cal BP eller 9500–6000 f.Kr. Tiden om-
fattar de arkeologiska perioderna tidig- och mellanmesolitikum. Hädanefter 
kommer alla årtal att skrivas ut som f.Kr. Den bakre tidsangivelsen bottnar i 
att det var då som den regressiva inlandsisens södra kant stod strax norr om 
studieområdet och det blivit möjligt för människor att resa hit för första 
gången (figur 1.3). 

Eftersom källmaterialet, både vad gäller lokaler och lösfynd, är relativt 
magert för tidigmesolitikums del inom studieområdet, har även den första 
halvan av mellanmesolitikum inkorporerats i studien, det vill säga cirka 
6500–6000 f.Kr. Genom det långa tidsperspektivet skapas även förutsätt-
ningar för att uppmärksamma kronologiska förändringar och oföränd-
ringar (se kapitel 3-5). 

Studieområdet utgörs av nuvarande Stockholms län, Södermanlands län, 
Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län, som här 
har slagits samman till östra Mellansverige (figur 1.1). Ytmässigt utgörs 
studieområdet av en yta som är drygt 250 x 250 kilometer stor. De olika 
delarna av området uppvisar en till delar besläktad förhistoria, även om 
naturtopografin kan variera. Östra Mellansverige har ingenting med Sve-
riges geografiska mittpunkt att göra, som ligger betydligt längre norrut, 
utan består av området mellan Norrland och Götalandskapen. Det kan 
redan här nämnas att än så länge saknar Västmanlands län såväl undersökta 
lokaler som lösfynd för den aktuella tidsperioden. 

1.5. Kort forskningshistorik 
Avhandlingar och andra större verk rörande tidigmesolitikum är relativt 
ovanliga inom svensk arkeologi och för östra Mellansveriges del saknas de 
helt. Anledningen till det beror främst på den begränsade mängden under-
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sökta lokaler, som bland annat bottnar i var de exploateringsarkeologiska 
undersökningarna hittills har skett. Mesolitiska lokaler är vanligen belägna i 
höglänta och skogiga områden som inte alltid ingår i de mer exploaterings-
intensiva områdena. Därmed uppstår ett källkritiskt problem. Ytterligare 
faktorer som kan påverka källmaterialets representation kan härledas ur 
skillnader mellan olika regionala forskningstraditioner. 

Lämningar från de yngre delarna av stenåldern i östra Mellansverige 
berörs oftare av dagens byggnationer och markexploateringar. Av den an-
ledningen har forskare främst inriktat sig på mellan- och senmesolitikum 
samt övergången mot neolitikum (Carlsson, T. 2007; Lindgren 2004; Welin-
der 1977; Åkerlund 1996). I de fall forskarna kommit att beröra tidig-
mesolitikum har man använt sig av ett retrospektivt synsätt för att förklara 
tidsperioden med hjälp av den senare delen av mesolitikum (tex Lindgren 
2004; Åkerlund 1996).  

År 1997 gavs boken Regionalt och interregionalt ut som kom att bli viktig 
för det nationella perspektivet för bilden av stenåldern i Sverige, åtminstone 
för landets södra halva (Larsson et al 1997). På senare tid har dock positio-
nerna flyttats fram. Den nya kunskapen kommer i viss mån från det upp-
dragsarkeologiska fältet, men i huvudsak från olika forskningsundersök-
ningar, där resultaten vanligen publicerats i artikelform (tex Gustafsson, 
Patrik 2011b; 2014; Gustafsson & Nordin 2010a & b; Gustafsson, Per 2005; 
Hallgren 2018; Wikell 2005; Wikell & Pettersson 2009; Åkerlund et al 2002).  

På senare år har mycket inom forskningsområdet hänt för Östergötlands 
del och här är det framför allt stora infrastrukturella satsningar som resul-
terat i omfattande exploateringsarkeologiska insatser. Ett bra exempel på 
det är de stora undersökningarna som genomfördes under 2010-talet i 
Motala (tex Carlsson, T. 2007; Gruber (red) 2005). I skrivande stund har 
resultaten från undersökningarna vid Strandvägen, Verkstadsvägen och 
Kanaljorden ännu inte publicerats i sin helhet (Molin i manus a & b; Hall-
gren i manus). Däremot finns ett flertal artiklar publicerade (tex Eriksson et 
al 2018; Gummesson et al. 2017; Hallgren 2011; Hallgren 2018; Molin et al 
2018) och nyligen lades avhandlingen Points on Production fram som be-
handlade benartefakterna från Motala (Gummesson 2018). 

Utgångsläget för den äldre stenåldern i östra Mellansverige såg inled-
ningsvis mörkt ut, när Oscar Montelius på 1870-talet menade att det för-
modligen aldrig hade funnits några människor i landskapen runt Mälaren 
före bronsåldern. Närvaron av enstaka stenföremål förklarade han med att 
man även under bronsåldern använde sten (Montelius 1873:174f). Drygt 30 
år senare föreslog dock T. J. Arne att människan förmodligen invandrade 
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under den senare delen av Ancylustid till Södermanland. Påståendet grun-
dade han på det stora antalet lösfunna trindyxor av grönsten som gjorts i 
länet (Arne 1909:3).  

Arnes iakttagelse om grönstensyxor blir sedermera ett av de tre teman 
som kan karaktärisera forskningen om mesolitikum i östra Mellansverige. 
De andra två temana utgörs av kvarts och strandförskjutning.  

1.5.1. Grönstensyxor 

I avsaknad av ledartefakter inom studieområdet har forskarna fokuserat på 
grönstensyxorna. Under det tidiga 1900-talet utgick man från yxornas mor-
fologi utifrån ett närmast evolutionärt synsätt. Man ansåg att de äldsta 
yxorna enbart var huggna, emellanåt av lihulttyp, medan de yngre yxorna 
före neolitikum utgjordes av trindyxor (Florin 1948; Florin 1959:18; se även 
Lindgren 2004:47ff för en utförlig beskrivning). Idag, med bland annat stöd 
i 14C-dateringar, vet vi att trindyxan är den äldsta yxtypen. Den uppträdde 
någon gång mellan 7500 och 7000 f.Kr. i studieområdet (Lindgren 1997:59). 
Efter 6000 f.Kr. dök en ny typ av yxa upp på arenan, den ytslipade yxan, 
som delvis kom att ersatta trindyxan (ibid). 

När Sten Florin undersökte den prekeramiska lokalen Hagtorp i Söder-
manland på 1950-talet påträffades ett tiotal grönstensyxor (Florin 1959:29). 
Vissa lokaler i studieområdet kan uppvisa ännu fler yxor, till exempel 
Dammstugan i Katrineholms socken, Ösäter i Ludgo socken i Söderman-
lands län och Grödby i Sorunda i Stockholms län. På de förstnämnda loka-
lerna har man påträffat ett 50-tal yxor och på den senare finns långt fler än 
hundra yxor (Florin 1948; 1959:18, Broström 1996:66ff). Den här typen av 
lokaler kallas även yxplatser och har kopplats samman med bland annat 
yxtillverkning och/eller rituella depositioner. Det har även föreslagits att de 
ska ses som ett uttryck för kollektivet och det gemensamma arbetet eller 
alternativt fungerat som territoriella markörer (Carlsson, A. 2015:29ff).  

Det har på senare tid uppmärksammats att det verkar finnas en uppdel-
ning mellan olika platser och olika stadier i yxtillverkningsprocessen under 
mellanmesolitkum. Undersökningen av två nära intilliggande lokaler vid 
Ändebol i sydvästra Södermanlands län gav ett spännande resultat. På den 
ena lokalen, som utgjordes av en yxtillverkningsplats, fanns nästan enbart 
grönsten i form av råmaterial, halvfärdiga yxor samt grönstensavslag. Den 
andra lokalen bestod av en boplats med ett varierat fyndmaterial och flera 
härdgropar. Bland fynden fanns även rikligt med grönsten, främst i form av 
små avslag och halvfärdiga till färdiga yxor (Gustafsson & Nordin 2008; 
2010). En likartad uppdelning har också uppmärksammats på Eklundshovs-
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lokalen i södra Stockholm (Gustafsson, Per et al 2008). Framtida undersök-
ningsresultat och forskningsinsatser kommer säkert att nyansera eller för-
ändra bilden som exemplet här ovan har visat. 

1.5.2. Kvarts  

Återigen inleder vi med Sten Florin som på 1950-talet vid undersökningen 
av Hagtorp i Södermanlands län, var den som för första gången systema-
tiskt tog till vara kvarts i östra Mellansverige (Florin 1959:20). Han måste ha 
antagit att skärvorna hade fungerat som verktyg, även om de inte gick att 
jämföra med kända föremålsformer i flinta. Han saknade helt enkelt refe-
renser. Det var inte förrän under det sena 1960- och 1970-talet som forskare 
i Norrland och östra Mellansverige började intressera sig för kvarts som 
verktygsmaterial (tex Baudou 1966; Broadbent & Knutsson, K. 1975; Broad-
bent 1979; Knutsson, K. 1988; Welinder 1977).  

Stig Welinder tog sig an östra Mellansverige genom sitt projekt Mälar-
dalens prekeramiska stenålder (Welinder 1973; 1977). Han undersökte ett 
antal senmesolitiska lokaler runt om i regionen. Welinder urskilde två olika 
grupper som han benämnde för flint- respektive kvartsgruppen (figur 1.2). 
Den förra gruppen karaktäriserades av boplatser med fynd av flinta och 
andra täta bergarter i form av mikrospån, kölskrapor och handtagskärnor. 
Därtill förekom även lihultyxor och andra yxtyper. Den senare gruppen ut-
gjordes av boplatser med slagen kvarts och trindyxor. Han menade att flint-
gruppen fanns både i inlandet och vid kusten, medan kvartsgruppen endast 
vistades vid den dåtida kusten (Welinder 1977:57ff). Christina Lindgren och 
Agneta Åkerlund har fortsatt på Welinders föreslagna gruppindelning, men 
menar att flintgruppen fanns på fastlandet i den västra delen, medan kvarts-
gruppen höll sig i skärgården i öster (Lindgren 1997:30; Åkerlund 1996:37).  

I figur 1.2 kan man se hur olika forskare velat skilja ut gränser för bruket 
av kvarts respektive flinta. Antingen går skiljelinjen genom norra Skåne, 
genom Småland eller södra Östergötland och östra Västergötland. Genom 
att sammanställa dessa gränser problematiseras också bilden av en till synes 
tydlig dualistisk förhistorisk värld som snarare bottnar i forskarnas geogra-
fiska utgångspunkt. 

År 1987 publicerade Erret Callahan boken An evaluation of the lithic 
technology in Middle Sweden during the Mesolithic and Neolithic, som foku-
serade på kvartshantverket (Callahan 1987). Han kunde i sin studie se att 
kvarts hade reducerats med hjälp av både bipolär- och plattformsmetod. 
Han noterade också att eftersom kvarts frakturerar lättare än till exempel 
flinta, uppstår få hela avslag. Primärt var syftet att få fram vassa eggar. Han 
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såg kvartsteknologin som mer flexibel än flintteknologin. Boken får ses som 
en milstolpe för kvartsforskningen i östra Mellansverige. Under samma tid 
utvecklades även metoder för att studera slitage på kvartsavslag med hjälp 
av mikroskop, så kallade slitspårsanalyser. Syftet är att kunna se vad av-
slagen använts till (Knutsson, K. 1988).  

Därifrån växte intresset för materialet och man började fokusera på 
frakturteori som ett sätt att få ytterligare kunskap om hur kvarts som mate-
rial fungerar teknologiskt och vad människorna var ute efter (tex Knutsson, 
K. 1998; Lindgren 2004:169ff; Rankama 2003). Christina Lindgren har 
bland annat som ett resultat i sin avhandling, Människor och kvarts, kom-
mit fram till att den bipolära reduktionsmetoden dominerade under mel-
lan- och senmesolitikum, men under de sista 500 åren av mesolitikum min-
skade till förmån för plattformsmetoden på Södertörn (Lindgren 2004). 
Tidigare menade man att plattformsmetoden dominerade på de äldsta loka-
lerna (Wikell 2002; Åkerlund 2002:44). På senare tid har flera undersök-
ningar kunnat påvisa att den bipolära metoden även var den mest använda 
reduktionsmetoden på de äldsta lokalerna i östra Mellansveriges skärgård, 
men med ett väsentligt annorlunda metodiskt utförande om man jämför 
med de yngre lokalerna (Pettersson & Wikell 2014). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.2. Av olika forskare 
presenterade gränser mellan 
områden där kvarts respektive 
flinta dominerar som råmate-
rial (Efter Carlsson, T. 2007:87; 
Knarrström 2000:30; Welinder 
1973:46 & Åkerlund 1996:40). 
Karta: Patrik Gustafsson Gill-
brand. 
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Welinder lyfte redan 1977 fram det faktum att det förekom mikrospån av 
kvarts i östra Mellansverige om än i blygsam omfattning (Welinder 1977:75). 
En iakttagelse som senare bekräftats genom nyare resultat (Knutsson, K. et 
al 1999:102ff). Dessa noteringar omfattar dock endast spånen, men på 
senare tid har man fokuserat på mikrospånkärnor av kvarts och deras sär-
egna utseende (tex Gustafsson & Nordin 2010b; Molin & Wikell 2009). Stu-
dier som visar hur viktigt det är att fortsätta beforska kvarts som råmaterial.  

1.5.3. Strandförskjutning 

Strandförskjutningen har framför allt av arkeologer använts som ett redskap 
för att datera boplatser samt för att få en förståelse för den föränderliga 
landskapsbilden, med en skärgård som gradvis förvandlas till fastland. En 
av de första som tog sig an detta ämne var Sten Florin som på 1940-talet i 
samband med sin undersökning av den prekeramiska lokalen Dammstugan 
i Södermanlands län, kunde påvisa en relation mellan strandzoner och olika 
föremål (Florin 1948). På 1950-talet undersökte han en annan lokal, Hag-
torp i Södermanland. Även här kunde han se ett samband mellan en identi-
fierad strandlinje och fyndförekomster, men nu kunde han även luta sig 
mot 14C-dateringar. Lokalen kunde dateras till Littorinamaximum eller 
cirka 6000 f.Kr. (Florin 1959:33, 45f). Florins arbeten fick stor betydelse för 
synen på mesolitikum under lång tid framöver. 

Det skulle dock dröja ända fram till 1990-talet innan T. J. Arnes antagande 
om mänsklig närvaro i studieområdet under Ancylustid kunde styrkas. I sam-
band med flera riktade inventeringsinsatser i Stockholms, Södermanlands och 
Östergötlands län påträffades flera lokaler med slagen kvarts, som preliminärt 
kunde dateras till tidig- och senmesolitikum utifrån deras belägenhet över 
havet (Hammar & Wikell 1994; Åkerlund 1996). I och med den nya kunska-
pen förändrades den tidigare bilden av en folktom skärgård under tidig- och 
mellanmesolitikum radikalt (Åkerlund 1996; 2001; Wikell 2002).  

Agneta Åkerlund menade i sin avhandling, Human Responses to Shore 
Displacement. Living by the Sea in Eastern Middle Sweden during the Stone 
Age, att det ännu inte var möjligt att belägga närvaro av människor i regio-
nen före 8000 f.Kr. (Åkerlund 1996:9). Senare följde hon upp sitt arbete 
med projektet Människan i det tidiga landskapet (Åkerlund 2002). I projek-
tet inventerade man fram lokaler inom flera olika områden i östra Mellan-
sverige, som utifrån sin belägenhet över havet kunde vara tidigmesolitiska. 
De påträffade lokalerna låg på nivåer över havet som motsvarar Ancylustid, 
det vill säga tiden runt 8000 f.Kr. eller möjligen strax innan (Åkerlund et al 
2002:4; jfr Andrén 2003b:8f).  
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Figur 1.3. Två kartor som visar inlandsisens tillbakadragande från Sverige. Bilden till 
vänster motsvarar tiden omkring 10 000 f.Kr. där stora delar studieområdet täcktes av is. 
1 000 år senare, det vill säga runt 9000 f.Kr. hade isen backat så pass långt norrut att om-
rådet var isfritt (SGU, kartgenerator. © Sveriges geologiska undersökning). 

Uppfattningen att mesolitiska lokaler har varit strandnära är praxis bland 
arkeologer i östra Mellansverige, precis som på västkusten och i Norge. 
Anledningen till det är en tydlig koppling mellan 14C-daterade lokaler och 
strandkantens belägenhet vid aktuell tidpunkt (Åkerlund 2002:44). Senare har 
bilden styrkts med ytterligare argument, till exempel vikten av goda hamnar 
eller landningsplatser för båtar och att lokalerna ligger vid strategiska plat-
ser i det förhistoriska marina landskapet (Pettersson & Wikell 2004:454ff; 
2006). Strandbundenhet innebar inte att man bodde i direkt anslutning till 
vattenbrynet, utan ett antal meter upp från stranden för att undvika hög- och 
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lågvatten, vågor, stormar och/eller allt för blöt undergrund (jfr Glørstad 
1999:38). Däremot har hela strandzonen ingått som ett aktivitetsområde. 

 

 
Figur 1.4. Strandförskjutningskurva för norra Södertörn och södra Uppland med okali-
brerade 14C-värden (BP). Det förekommer skillnader mellan olika delar av studieområ-
det, vilket framgår av skillnaden mellan Närke och Södertörn. Generellt ger kurvan dock 
en bra bild över strandförskjutningen i östra Mellansverige (Risberg 2003:xlvi). 

1.6. Dateringar av tidig- och mellanmesolitiska lokaler i östra 
Mellansverige 

I föreliggande studie har lokalerna i de flesta fall daterats med 14C-analyser, 
medan de övriga har strandlinjedaterats, ibland i kombination med ledarte-
fakter. 

I samband med arbetet har jag även daterat om några strandlinjedate-
rade lokaler, till exempel Lyttersta i Södermanlands län och de i studien 
inkluderade Gladölokalerna i Stockholms län (Apel et al 2004, Gustafsson, 
Per 2005). Den förstnämnda fick i rapporten en generell mesolitisk datering 
och de senare daterades till cirka 8200 f.Kr. av undersökaren. Idag kan man 
tidsätta Lyttersta och Gladölokalerna till cirka 7000 respektive 7500 f.Kr.  

I första hand har jag använt mig av strandlinjekartor som tillhandahålls 
av SGU (bilaga 2; Kartgenerator) och i andra hand av en strandförskjut-
ningskurva som finns tillgänglig för Södertörn söder om Stockholm (bilaga 
2; Risberg et al 2006:45). Det bör påpekas att kurvan inte är rättvisande för 
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hela studieområdet på grund av att landhöjningen skett olika snabbt inom 
olika delar av östra Mellansverige (jfr Risberg et al 2017:118f). Jag är även 
medveten om att SGUs kartor baseras på varierande data, varför det kan 
förekomma vissa brister i beräkningsmodellen. Ett exempel på det är loka-
len Svartkärret 2 i Örebro län som ligger belägen cirka 70 meter över havet 
vilket enligt SGUs kurva skulle motsvara 9 000 år före nu, det vill säga cirka 
7000 f.Kr. Om man istället ser till det arkeologiska sammanhanget och 
jämför med de två intilliggande lokalerna Svartkärret 1, belägen på 75 meter 
över havet och Svartkärret 3, som ligger på 67 meter över havet, tydliggörs 
problematiken. Svartkärret 1 och 3 har 14C-daterats till cirka 6500 f.Kr. res-
pektive 6300 f.Kr (Darmark et al 2009). Dessutom uppvisar alla tre loka-
lerna ett likartat fyndinnehåll. Därför bör Svartkärret 2 dateras till 6200 f.Kr. 
I de presenterade kurvorna i bilaga 2 finns ytterligare en händelse att be-
akta. Omkring 10 000 före nu finns en stigning av strandkurvan som marke-
rar en markant transgression inom studieområdet. Än så länge är beläggen 
för den mycket vaga. Det verkar snarare handla om ett avstannat förlopp där 
strandnivån snarare stått stilla under en tid (jfr Hedenström 2001:20f; Risberg 
2003:xlvi). Något som stämmer bättre med arkeologiska data, där inga tydliga 
spår av transgressioner än så länge har kunnat beläggas. Jag har ändå valt att 
använda mig av kartorna eftersom de omfattar hela studieområdet liksom det 
studerade tidsavsnittet. Antagandet att mesolitiska lokaler är strandbundna i 
östra Mellansverige har beskrivits här ovan.  

Samtliga 14C-dateringar från lokalerna som ingår i studien har kalibrerats 
om och redovisas hädanefter med ett kalibrerat 14C-medianvärde (bilaga 1). 
Kalibreringen och medianvärdet har tagits fram med hjälp av Oxcal 4.2.3, i 
syfte att skapa en större enhetlighet samt för att erhålla ett årtal som gör det 
möjligt att jämföra lokalerna med varandra vid analysarbetet i kapitel 4. Jag 
är dock medveten om att dateringarna inte behöver vara rättvisande efter-
som årtalen till exempel kan representera en period mellan två olika besök 
på en plats. Tanken med medianvärdet är att värdena ska bli jämförbara. Att i 
detalj analysera alla lokaler och dela in dem i lika faser hade krävt mer tid i 
anspråk än vad som här fanns att tillgå. Ämnet är intressant och jag kan få en 
anledning till att återkomma till den här problematiken i framtiden. 

Syftet är alltså att erhålla ett representativt årtal, eftersom majoriteten av 
lokalerna uppvisar ett flertal dateringar som kan sträcka sig över lång tid, till 
exempel Stora Sjögestad som spänner från 8797 till 6403 f.Kr. eller Eklunds-
hov, som har daterats till mellan 7184 och 6176 f.Kr. (Carlsson, T. 2012b; 
Gustafsson, Per. 2008). Tidsspannen sträcker sig med andra ord över 1 000 
år eller mer. Dateringarna tenderar dock att förekomma i vissa kluster. För 
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att exemplifiera kan man för Eklundshovs del urskilja flera grupper: 7184–
7165, 6984–6820, 6510 och 6204–6176 f.Kr. Att avgöra vilken eller vilka av 
dessa dateringar som gäller är komplicerat. Undersökarna av lokalen valde 
att i huvudsak luta sig mot de äldre dateringarna och menar att lokalen 
borde vara från tiden runt 7000 f.Kr. eftersom majoriteten av de erhållna 
14C-värdena ligger mellan 7184 och 6820 f.Kr. även om platsen även nytt-
jades senare (Gustafsson, Per et al 2008:34, 62).  

Om jag hade utgått från ett medelvärde av dateringarna skulle det repre-
sentera en ungefärlig bild som kan bli missvisande eftersom det finns några 
dateringar som avviker i förhållande till majoriteten, som i fallet Stora Sjöge-
stad. Medianvärdet visar istället på mitten av dateringsintervallen och ger 
därför en mer rättvis ålder. Därmed kan de olika lokalerna jämföras med 
varandra. Det har dock visat sig att skillnaderna inte är så stora mellan medel- 
respektive medianvärdena, även om de förra tenderar att vara något äldre. 

Det förekommer även lokaler som uppvisar en variation av olika date-
ringar och blandade fynd som kan vara ett resultat av många besök under 
olika tider. Ett exempel är Stora Sjögestad i Östergötlands län som uppvisar 
en äldre brukningsfas runt 8000 f.Kr. och en yngre huvudfas runt 7000 f.Kr. 
(Carlsson, T. 2012b:29). En annan lokal med både äldre och yngre date-
ringar är Lilla Åby (8500–8000 f.Kr. och 7500–6500 f.Kr.) i Östergötland 
(Appelgren 1995:18ff). De äldre dateringarna är ofta få i förhållande till 
huvudparten som är mellan 500 och 1 000 år yngre. Det har också visat sig 
att de yngre dateringarna ofta överensstämmer med lejonparten av det på-
träffade fyndmaterialet (se kapitel 3).  

Vid jämförelser mellan föremål från olika platser kan det lätt uppstå ett 
cirkelresonemang, det vill säga att den ena dateringen stödjer den andra. Jag 
har dock i stort valt att acceptera andras resonemang om platsernas och 
föremålens typologi och kronologi.  

Det kan vara på sin plats att klargöra några förkortningar som före-
kommer i texten nedan. Kanaljorden PB åsyftar lokalens preboreala fas och 
Kanaljorden FU betyder den arkeologiska förundersökningen av lokalen. 
När det gäller lokalernas namn har jag valt att kalla dem vid det som under-
sökarna gett dem. I några fall har jag även lagt till fornminnesregistrets 
siffra efter namnet, till exempel Ändebol 274 och Ändebol 275 för att lättare 
skilja dem åt. 

Boplatsbegreppet har varit föremål för diskussioner under årens lopp 
och östra Mellansverige är inget undantag. Problematiken har sitt ursprung 
i att lämningar från stenåldern främst konstitueras av stenartefakter och 
övrigt slaget stenmaterial. Diskussionerna har vanligen berört de kvantiteter 
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som bör påträffas inom ett avgränsbart område för att begreppet boplats ska 
användas. Tidigare definierades en boplats, enligt den nationellt övergri-
pande fornminnesinventeringen, som förekomster av minst 5–10 avslag 
inom en begränsad yta, eller alternativt ett färre antal avslag i anslutning till 
skärvig sten eller ett redskap (Jakobsson & Kihlstedt 1995:61f).  

För att ytterligare belysa problematiken förekommer även definitioner 
som: fler än ett avslag knutna till en viss plats (Åkerlund et al 2002:8) eller 
fynd av ett bearbetat kvartsstycke (Jakobsson & Kihlstedt 1995:61f; Kihl-
stedt 1996). Återigen är antalet stenföremål utgångspunkten, även om det 
inte behöver vara en boplats i strikt mening. 

Idag finns det ingen tydlig definition av enbart stenåldersboplatser enligt 
Riksantikvarieämbetets mening. I stället omfattar den alla förhistoriska tids-
perioder, där en boplats är en: 

Plats där man under förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen för 
bearbetning, byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats 
kvar på marken.  
De ingående lämningarna ska ha bedömts höra samman kronologiskt 
och funktionellt. Avståndet mellan lämningarna ska inte överstiga 20 
meter (Riksantikvarieämbetet 2014:10). 

Om få fynd påträffas och om lokalen är liten till ytan, kan det tolkas som att 
platsen nyttjades under en relativt kort tid. Andra lokaler innehåller stora 
mängder fynd och det slagna stenmaterialet finns utspritt över större ytor. 
Sådana lokaler kan ses som platser vilka nyttjats under en lång tid, är ett 
resultat av flera återkommandebesök och/eller kanske av ett större antal 
människor. Det är naturligtvis väsentligt att försöka nå fram till en för-
ståelse av vilka typer av aktiviteter som försiggått på en viss plats. En individ 
som letar råmaterial och bearbetar en bit kvarts kan hypotetiskt sett avge ett 
större avslagsmaterial, jämfört med en grupp om cirka tio personer som 
stannade till på en plats för en kort stunds vila. De mångtydiga och ibland 
oklara boplatsdefinitionerna kan, som jag ser det, även vara ett utslag av det 
delvis bristfälliga forskningsläget gällande mesolitikum.  

Andra begrepp än just boplats förekommer också, till exempel aktivitets-
ytor, stationer och lokaler. Kanske fungerar de bättre eftersom de är mer 
neutrala i motsats till boplats, som snarare ger associationer till hur en plats 
brukades och vilka aktiviteter som där förekom. Ett annat neutralt ord skulle 
kunna vara platser eller varför inte ställen. Samerna kallar till exempel till-
fälliga rastplatser kort och gott för ställen (Ryd 2013:161). Sista ordet i frågan 
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är nog inte sagt, men i det här arbetet kommer jag i huvudsak att använda 
mig av begreppet lokal. 
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2. Resor, rörelser och migrationer 

I olika översiktsverk från 1900-talet har man sällan diskuterat anledningarna 
till befolkandet av Skandinavien under tidig postglacial tid. Man såg de sprid-
da lösfunna föremålen från senpaleolitikum som ett resultat av människors 
mållösa vandringar mot norr, där de anpassade sig till naturen. Kampen för 
överlevnad sågs som osäker, vilket i sin tur krävde ett omänskligt slit. För-
svann villebrådet, svalt man helt sonika ihjäl (tex Stenberger 1971 (1968):44; 
Schönbäck 1959:11; Åberg 1986 (1978):9). I dag vet vi bättre. Vi ser inte män-
niskan som en viljelös varelse som valde att leva under sådana förhållanden, 
tvärt om. Hon är anpassningsbar och uppfinningsrik, egenskaper som bland 
annat gjort det möjligt att leva i världens alla hörn och klimatzoner. 

Syftet med följande kapitel är att skapa en grund och en utgångspunkt 
för studien. Eftersom boken behandlar tiden då de första människorna 
började vistas i östra Mellansverige, blir det ofrånkomligt att diskutera pion-
jär- och kolonisationsbegreppen. Jag har här inspirerats av Tim Ingold, som 
jag ser som intressant när det gäller att få perspektiv på att vara människa 
och hur man uppfattar och lever i världen (tex Ingold 1986; 2011a; 2011b). 
Även antropologer som Aubry et al (2012), Binford (1979), Gould & Sag-
gers (1985) och geografen Tuan (1997) har bidragit med spännande per-
spektiv och exempel. 

2.1. Kolonisation och pionjärer 
I äldre arbeten benämns de äldsta spåren av människor i termer som invan-
drare, vildar, de första människorna eller renjägare (Childe 1954:46; 
Lindqvist 1963:40; Stenberger 1971:20, 26; Åberg 1986:9. Se även Carlsson, 
A. 2015:14ff för en utförlig redogörelse av äldre forskning).  

Sten Florin benämnde den sena Ancylustiden som perioden för koloni-
sationsfasen av östra Mellansverige (Florin 1948, se även Welinder 1973:15). 
Det var dock först på 1980-talet som ordet kolonisation började dyka upp 
mer frekvent i arkeologisk litteratur i Sverige (tex Burenhult 1982:70). Där-
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efter förekommer termen sporadiskt under 1990- och 2000-talen (Andersson 
& Knarrström 1999:13; Burenhult (red) 1999:188; Larsson, L. 1996:141; 
Olofsson 2003:88). I grova drag handlar det om hur det gick till när män-
niskan etablerade sig i nya områden, men också om att lära sig landskap (jfr 
Andersson & Knarrström 1999:13f, 113; Breivik 2016:19; Dawson 2006; 
Riede 2007:9):  

… using a standard, generalized lithic technology, combined with high 
mobility and small group size, enabled the colonizing groups to over-
come the risks and difficulties associated with settling and seeking out 
resources in new and unknown landscapes (Breivik 2016:19). 

Något senare började ordet pionjär att synas i den arkeologiska litteratur 
som behandlar senpaleolitikum och tidigmesolitikum i Norden och i nord-
västra Europa (tex Fuglestvedt 2005; Hertell & Tallavaara 2011; Knutsson, 
H. (red) 2003; Mithen 2004). En av de första arkeologerna i Sverige som 
använde ordet var Agneta Åkerlund (Åkerlund 1996: Appendix 3). Därefter 
har det brukats flitigt, särskilt under 2000-talet. I de flesta fall är ordet syno-
nymt med kolonisation, då det handlar om att vara först, hur människorna 
etablerade sig i ett nytt landskap och hur de genom olika riskminskande 
eller adaptiva strategier tacklade osäkra situationer utan nära grannar (tex 
Andersson 2016:95; Andersson & Knarrström 1999:13; Bjerck 1995:139; 
Boaz 1999:125; Breivik 2016:87; Damlien 2016:1; Fuglestvedt 2009:46; Her-
tell & Tallavaara 2011:15; Karsten & Nilsson (red) 2006; Knutsson, H. (red) 
2003; Pettersson & Wikell 2004; Åkerlund 2001:53; Åkerlund 2002:45; 
Åkerlund et al 2003:xxxv).  

Få har dock problematiserat begreppen, men undantag finns. Till exem-
pel skriver Ingrid Fuglestvedt om hur viktig synen på pionjärerna under 
tidigmesolitikum är för dagens Norge (Fuglestvedt 2009:13). Det handlar 
om den norska självbilden som bland annat förknippas med de strapatser 
och umbäranden som upptäcktsresanden, till exempel Amundsen, fick 
uthärda. Man kan alltså likställa de mesolitiska pionjärerna med de sentida 
äventyrarna. Hon skriver också hur ordet pionjär förknippas med vita män 
som fyller ut vita fläckar på kartan (ibid). Intressant nog faller hennes egen 
iakttagelse tillbaka på hennes egna arbete som handlar om pionjärer, långa 
resor och upptäckandet av ett nytt land. Det förekommer också beskriv-
ningar av landskapet som också ansluter till hjältebilden och den norska 
nationalkaraktären, när man lyfter fram Norges dramatiska topografi i 
kontrast till det platta kontinentala landskapet: 
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Det var en ”uendelighet” av øyer, sund og skjær. I horisonten avtegnet 
det seg en serie fjellplatåer, som strakte seg høyere opp mot himmelen 
enn det senpaleolittiske menneske noen gang hade sett (Fuglestvedt 
2005:64). 

Av det kan man säga att arkeologen blir delaktig i att legitimera nutida 
nationella, ideologiska och samhälleliga självbilder som i sin tur påverkar 
tolkningarna av det förflutna. Arkeologin blir därmed politisk, vilket kan bli 
problematiskt. Lika lite som det bara finns en nutid, fanns det inte bara en 
förhistoria (jfr Dahlgren 2008:27).  

Att vara pionjär betyder sålunda att komma först till ett tomt område (jfr 
Fuglesvedt 2005:12). Synen på vad som är ett tomt land kan dock förändras 
efter behov. Ett exempel på det är när européerna (som för övrigt ofta be-
nämns pionjärer) kom till Nordamerika eller svenska statens syn på Sápmi 
under 1600-talet. Jag undrar om de första människorna under tidigmeso-
litikum betraktade dagens Norge eller det som här kallas för östra Mellan-
sverige, som terra nullius och om de såg sig själva som pionjärer?  

I den arkeologiska litteraturen är skillnaden mellan pionjär och kolonisa-
tion försumbar. Pionjär är subjektet och kolonisation är handlingen. Precis 
som Fuglestvedt skriver är ordet pionjär starkt förknippat med bilden av en 
hjälte eller i alla fall en äventyrare (se ovan). Kolonisation är ett betydligt 
mer problematiskt ord som snarare ger associationer till olika europeiska 
länders expansiva globala ambitioner under nyare tid med bland annat 
landrov, slaveri och folkmord som resultat. Kolonisation är också något 
som kan ske flera gånger, det vill säga att landområden befolkas konti-
nuerligt. Nya grupper bosätter sig på platser där ingen tidigare bott likväl 
som på redan befolkade platser. Därav kan man säga att kolonisations-
processerna aldrig stannar upp utan är något som fortgår. 

Ett annat ord som skulle kunna vara brukbart i sammanhanget, men som 
sällan används, är migration. Ordet kommer av latinets migratio som be-
tyder vandring/flyttning eller människors förflyttningar över olika avstånd. 
Migration kan även ske över en lång period med en successiv utbredning i 
kända eller okända områden. Men också när människor från mindre ut-
vecklade regioner flyttar till ekonomiskt starka områden som Europa och 
Nordamerika (Nationalencyklopedin 1994:298). Migration kan inbegripa 
några få individer såväl som stora grupper av människor, ske en gång eller 
pågå under lång tid (Cassel 2008:27). Man kan därmed urskilja såväl rums-
lig och social migration som individuell eller kollektiv förflyttning vid ett 
tillfälle eller upprepade gånger.  
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Genom att använda migration kan man diskutera mänskliga rörelser och 
förflyttningar, istället för att brottas med de mer mångtydiga och proble-
matiska begreppen pionjär och kolonisation. Migration används även inom 
naturvetenskapen om till exempel fåglars förflyttningar och därmed kan 
man säga att betydelsen är mer neutral. Man kan å andra sidan, utifrån vår 
tids definition och diskussion om migration, även associera till sociala eller 
samhälleliga kriser som leder till folkförflyttningar (se Cassel 2008 för en 
mer utförlig diskussion om migrationsbegreppet). 

2.2. Kolonisationsprocesser 
På senare tid i Norden är det framför allt arkeologer i Norge som har 
fokuserat på hur och när landets första invånare anlände (tex Bang-Ander-
sen 2003; Berg-Hansen 2017; Bjerck 1995; Boaz 1999; Breivik 2016; Dam-
lien 2014; 2016; Fuglestvedt 2003; 2005; 2009; Glørstad 2013; Grydeland 
2003). Visst intresse för ämnet har även förekommit i Sverige (tex Anders-
son & Knarrström (1999); Gustafsson, Per 1998; Kindgren 1995; Olofsson 
2003; Larsson, L. 1996; Wikell & Pettersson 2004; 2009; 2014; Åkerlund et al 
2003). För danskt vidkommande kan man lyfta fram Felix Riede (2007; 
2017) och Mikkel Sørensen med kolleger (Sørensen et al 2013) samt för Fin-
lands del Kankaanpää & Rankama (2011). Nyligen publicerades tre stora 
volymer som behandlar den första tiden i Norden ur ekologiska, tekno-
logiska och ekonomiska perspektiv (Knutsson, K et al 2017; Blankholm 
2018; Persson et al 2017). 

Som sagt är det främst i Norge som man fokuserat på ämnet och kort-
fattat tänker sig forskarna att processen inleddes med små grupper av unga 
män som kan kallas spanare eller upptäckare, som utforskade det nya om-
rådet under sommarhalvåret (se även nedan). De skaffade kunskaper om 
det nya landskapet, djuren, växterna och så vidare, som de därefter förmed-
lade vid återkomsten vid baslägren. Boplatserna var troligen små och nytt-
jades säsongsvis. Kort efter det inledande skedet följde den pionjära fasen.  

Platserna ingick nu i stora territorier inom vilka man rörde sig säsongs-
vis och där utgångspunkten var en hemmabas i det gamla området. För att 
detta skulle vara möjligt, behövdes effektiva och dugliga transportmedel i 
form av båtar eller slädar. Forskarna menar att processen bör ha skett 
gradvis och inte som en enskild händelse. Den pionjära fasen i Norge pågick 
under cirka 500 år, mellan 9500 och 9000 f.Kr. (Bang-Andersen 2003:8f; 
Bjerck 2008:84ff; Breivik 2016:19; Damlien 2016:445; Fuglestvedt 2009:379; 
Glørstad 2013; jfr Mandryk 2003:xiii-xiv; Mithen 2003:121).  
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Med andra ord är den pionjära fasen en lång tid. För att få perspektiv på 
tiden, motsvarar 500 år cirka 15 generationer och hur mycket kan inte 
komma att förändras under denna tidsrymd? Förklaringen utgår i de flesta 
fallen från att man inte var bekant med det nya landskapet och att man 
måste lära känna det för att överleva och för att minimera eventuella risker 
(jfr Breivik 2016:42; Fuglestvedt 2003:89; Kelly 2003:50). Med andra ord ska 
man se landskapslärande som en långsam process som kan exemplifieras 
med citatet nedan: 

The strategies chosen by colonizers who move into pristine and un-
occupied land are likely to be different from the strategies of people that 
have lived and adapted to a place through many generations (Breivik 
2016:42). 

Som kontrast till den vedertagna modellen vill jag här lyfta fram geografen 
Tuan, som menar att geografisk kunskap betyder att man kan sitt lokala 
område, men också att man därigenom erhåller en teoretisk medvetenhet 
om platser som man aldrig eller sällan besöker. Människan är orienterande, 
vi vet var vi är och vi hittar till platser, vilket också stärker självkänslan. Därav 
blir även abstrakta eller okända platser konkreta och begripliga (Tuan 1997:80, 
199, 201). Med andra ord kan man ifrågasätta den vedertagna bilden av 
långa inlärningsperioder när man kommer till en tidigare obekant plats. 

I Norge tänker sig forskarna att efter den pionjära fasen följde en kolo-
nisations- eller bosättningsfas, med boplatser som täckte upp hela exploa-
teringscykeln inom ett visst territorium. Med andra ord hade pionjärerna 
skapat sig en permanent plats i det nya området. En process som pågick 
mellan 9000–8500/8000 f.Kr. Kontakter med andra grupper var förmodli-
gen intensiva för att upprätthålla sociala band, finna giftermålspartners och 
så vidare (Bang-Andersen 2003:8f; Bjerck 2008:74; Boaz 1999:134; Fuglest-
vedt 2009:43, 269f, 381; jfr Mandryk 2003:xiii-xiv, Mithen 2004:120).  

Bortsett från det ovan beskrivna scenariot, kan man även nämna att det 
förekommer olika hypotetiska modeller av hur kolonisation av ett område 
kunde gå till (tex Moore 2001; Nunez 1987; Rockman 2003; Rockman & 
Steele 2003). Jag menar att de är generellt mycket lika varandra som egent-
ligen inte säger så mycket eftersom modellerna i huvudsak handlar om hur 
jägare och samlare demografiskt, praktiskt och teknologiskt verkar för att 
överleva. Forskarna använder sig ofta av naturvetenskaplig terminologi med 
teorier hämtade från etologin (jfr Ingold 2011b:9). Den teoretiska grunden 
till den biologiserande förklaringsmodellen kallas även human behavioural 
ecology (tex Alexander 1974; Cronk 1991; Smith 2000; Wilson 1975). Hypo-
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tetiska system av den här typen medför att människans beteende reduceras 
till att bli mekaniskt, ekonomiskt och adaptivt. 

Det har föreslagits att den pionjära fasen utgjordes av små grupper med 
unga män som utforskade nya områden under sommarhalvåren (se ovan). 
Tanken att männen går i första ledet och kvinnorna och barnen kommer 
efter är knappast ny. I tidigare beskrivningar kan man ofta läsa hur männen 
gick längst fram under deras vandringar med sina jaktvapen redo om ett 
byte skulle dyka upp, efter kom kvinnor och barn (jfr Åberg 1986:12).  

Det är märkligt att man fortfarande lyfter fram att det just måste vara 
unga män som genomförde dessa inledande resor. Handlar det om spän-
ningen och äventyret eller om hur unga män kan vara? Ska man förstå det 
som att det rörliga levnadssättet enbart var förbehållet en viss del av befolk-
ningen, där de andra reduceras till att vara passiva samt mer eller mindre 
stationära? 

Som jag ser det finns det ingen motsättning i att de migrerande grup-
perna bestod av både män och kvinnor, såväl unga som gamla. Det tidig-
mesolitiska samhället är då kollektivt till sin karaktär och därmed även 
resorna. De utfördes av alla, där resandet utgjorde navet som samhället 
kretsade kring. Hein Bjerck menar just att den initiala fasen utgjordes av 
små mobila grupper baserade på familjeenheter (Bjerck 2008:103). Även 
Steven Mithen föreslår att det rörde sig om grupper med både män och 
kvinnor (Mithen 2003:121). Bland såväl nomader som samlare och jägare 
finns många exempel på blandade sammansättningar av både män och 
kvinnor som reste, till exempel bland samerna där hela familjer följde med 
på rajderna (Ryd 2013:152), precis som på eskimåernas jaktresor (Petersen 
1986:165). Det finns även exempel på att enbart kvinnor genomförde långa 
resor, till exempel inom det svenska fäbodväsendet (Larsson 2009:95).  

Jag vill därför hävda att påståendet om att de utforskande grupperna 
skulle bestå av unga äventyrslystna män, är lika mycket ett antagande som 
ett uttryck för förutfattade meningar om hur vissa grupper är eller beter sig. 
Man kan jämföra med hur man initialt ansåg att kvinnan från Barum var en 
man, eftersom hon fått med sig en flinteggad benspets i graven. Ett föremål 
som man ansåg höra samman med jakt, som var en manlig sysselsättning 
(Wallebom 2015:77ff). I en nyligen genomförd studie om råmaterial och 
stenteknologi under senmesolitikum i norra Finland och Norge, kunde for-
skarna presentera data som visade att grupper av människor rörde sig 
mellan olika områden, till exempel mellan olika råmaterialkällor eller mel-
lan kust och inland. Genom sammansättningen av artefakter, stenteknolo-
giska attribut, boplatsernas organisation med mera, kunde de slå fast att 



2. RESOR, RÖRELSER OCH MIGRATIONER 

 35 

gruppsammansättningen förmodligen utgjordes av familjer och inte av till 
exempel specialiserade grupper av jägare (jfr Maninnen & Knutsson, K. 
2014:93ff).  

För att sammanfatta diskussionen kan man konstatera att det finns ett 
outtalat dualistiskt perspektiv bland forskarna där man ställer upp det 
rörliga mot det stationära. Inledningsvis handlar det om mobila grupper 
som sedan bosätter sig inom ett område eller ett territorium (jfr Boetius 
2018:128ff). Är man territoriell är man också bofast, om man hårdrar det, 
vilket kontrasterar mot bilden av den tidigmesolitiska mobila livsstilen.  

2.3. Tidigare tolkningar om förflyttningar 
Gemensamt för ovan anförda diskussion om pionjärer och kolonisation 
under tidig postglacial tid i Norden är förflyttningen från en plats till en 
annan.  

Det finns en mängd olika förslag till varför man reste under förhistorisk 
tid och litteraturen är omfattande. Vanligen handlar orsakerna om handel, 
utbyten av föremål, politiska och sociala allianser, religiösa eller andra 
sociala sammankomster. Man kan även tillfoga plundring, krig, flykt undan 
svält och kolonisation som skäl för resandet (tex Cassel 2008:84ff; Cummings 
& Johnston 2007:2ff; Helms 1988; Kristiansen & Larsson 2005; Stenqvist 
Millde 2007:30f; Zedeno & Stoffle 2003). Därtill har man även sett resor som 
uttryck för olika erfarenheter, både verkliga och overkliga, som ansluter till 
myter eller andliga resor (tex Strassburg 2000; Tilley 1999:194). Carl Persson 
har föreslagit att erfarenheterna av resandet under tidigmesolitikum ingick 
som en utbildning för att skaffa sig både materiella och immateriella kun-
skaper av en annorlunda värld. Syftet med resandet var att bli en fullvärdig 
medlem av samhället (Persson, C. 2012:255). Ett resonemang som kan jäm-
föras med till exempel pilgrimsvandringar under medeltiden eller bild-
ningsresor till medelhavsområdet under 1700- och 1800-talen. 

Man kan därmed säga att resor hade (och har) en social och samhällelig 
betydelse, med såväl goda som mindre goda orsaker och syften. Därtill kan 
resor även påverka en persons identitet.  

Tidigare har man velat se de bakomliggande orsakerna till att man reste 
till nya landområden som uttryck för ekologiska och demografiska strate-
gier, till exempel sökandet efter föda eller överbefolkning (för forsk-
ningshistorik se Fuglestvedt 2009:15; Hylland Eriksen & Nielsen 2004:160; 
Rockman 2003:9). Ett exempel på detta är när Hein Bjerck föreslår att kolo-
niseringen av Norge under tidigmesolitisk tid var ett resultat av förändrade 
miljöer på kontinenten samt social rivalitet. Han gör även liknelser med 
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vikingarnas bosättningar på Island och emigrationen till Nordamerika 
under 1800-talet (Bjerck 1995:142; jfr Boaz 1999:125). 

I huvudsak menar många forskare idag att drivkraften till förflyttningar 
under tidigmesolitikum på den Skandinaviska halvön handlade om prestige, 
äventyr och spänningen i att besöka nya platser (jfr Fuglestvedt 2005:378). 
Liknande tankegångar har presenterats av Agneta Åkerlund, som menar att 
vara pionjär handlar om att upptäcka vad som finns bortom horisonten 
(Åkerlund et al. 1996:118, Appendix 3). Att jämföra med Fugletvedts bevisst-
heten om ett land hinsides (Fuglestvedt 2005:136). 

Anders Olofsson föreslår att koloniseringen av Norrland förmodligen 
inte handlade om ekonomi, utan om olika sociala orsaker. Därtill fyller han 
på med ytterligare förslag som att människor tvingades från sina territorier 
av andra aggressiva grupper, att de reste för själva äventyret, prestige eller 
nyfikenhet (Olofsson 2003:88). Flera av dessa så kallade push- och pullfak-
torer hittar vi även hos andra forskare (Andersson & Knarrström 1999:14; 
Boaz 1999:125; Grydeland 2003:53f; Mithen 2004:121). Förslagen ansluter till 
Mary Helms, som menade att resor var roliga, spännande och ofta farliga, 
samt att resor även kunde ge individuell frihet och personlig utveckling 
(Helms 1988:78f). I studierna saknas emellertid en diskussion om varför man 
slutade med upptäckandet och varför det upphörde att vara spännande.  

Som jag ser det kan man utifrån de ovan presenterade tolkningarna peka 
ut två vägar, där den ena utgår från frivillighet och äventyr, medan den 
andra tar avstamp i någon form av kris som orsak till varför människor 
anlände till Skandinavien och Danmark efter det att isen hade smält undan. 
Några forskare tenderar att använda sig av bägge faktorer, medan andra 
sällar sig till antingen den ena eller den andra. Möjligen kan man lyfta fram 
en tredje väg, den bild som målades upp i den äldre forskningen av de 
strövande renjägarna (se det inledande stycket i kapitel 2). Jag kommer att 
återvända till den här diskussionen i kapitel 5.  

2.4. Det platsbundna perspektivet 
I grova drag kan man säga att forskarna har gått från yttre tvingande fak-
torer till att lyfta fram prestige, äventyr och spänning som drivkraften för att 
resa till tidigare okända områden under tidigmesolitikum. Kort därefter 
skedde kolonisations-/bosättningsfasen. Det finns dock en trend på senare 
år där pendeln håller på att slå tillbaka till katastrofteorierna (tex Apel et al 
2017; Hansson et al 2016; Manninen 2014; Manninen et al 2018; Riede 
2007; 2017).  
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Som jag skrev i kapitel 1, ser jag det som problematiskt att forskarna ver-
kar vara tvungna att behöva förklara mobilitet som något närmast onormalt i 
kontrast till det bofasta, även om det är outtalat. Ett synsätt som känns igen 
från senare tiders polarisering mellan nomader och jordbrukare (Cassel 
2008:29). Bofast i det här sammanhanget inbegriper även att man levde och 
rörde sig inom ett begränsat territorium eller en region, vilket kan exemp-
lifieras med följande tre citat: 

Individuals move around in a landscape, not in random fashion and 
everywhere, but within a certain region (Hertell & Tallavaara 2011:17). 

Antallet lokaliteter øker, landet er icke lenger Landet Hinsides, men er 
gjenstand for helårlig bosetning (Fuglesvedt 2005:136). 

A model for settlement in the archipelago could proceed from the 
assumption that the islands were first used by people who made tem-
porary visits to both the archipelago and the nearby mainland, and later 
by islanders who settled there (Åkerlund et al 2003:xxxvi, jfr Åkerlund 
2002:45).  

Ytterligare ett exempel där bofasthetstanken är framträdande finns i en 
nyligen publicerad avhandling om stenåldern på Gotland (Andersson 
2016). Inledningsvis slås det där fast att den tidigmesolitiska människan 
hade en mobil livsstil. Därefter framställs det hur människorna måste an-
passa sig till det nya obekanta landskapet som Gotland utgjordes av. När väl 
landet var utforskat, skapade man bygder, där speciella naturformationer 
utgjorde naturliga gränser mellan grupperna på ön (Andersson 2016:94f).  

Beskrivningen utgör sålunda en kolonisationsmodell, där grupper av 
människor lämnar en plats för en annan. Redogörelsen saknar en diskus-
sion om människornas långa resa över havet, vilket motivet var eller det 
faktum att de även bör ha återvänt till utgångspunkten för resan. Ingrid 
Fuglestvedt menar till exempel att under den första pionjärfasen i Norge, 
måste människorna ha rest fram och tillbaka under åtminstone ett årtusen-
de (Fuglestvedt 2009:14). Upprätthållandet av kontakter över lång tid och 
över långa avstånd kan även kallas transmigrans, en term som vanligen 
används  om nutida migranter och deras kontakter med sina ursprungsorter 
(Cassel 2008:29). Därmed kan man säga att transmigrans är allmänmänsk-
ligt och gränsöverskridande över tid och rum.  

Det är vedertaget att människorna under tidigmesolitikum var mobila 
och olika forskare har just betonat avstånd och rörlighet som centrala för 
tidsperioden (tex Bjerck 2008:84, 103; Fuglestvedt 2003:82f; Kankaanpää & 
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Rankama 2011:46). Det kan dock omnämnas att det nyligen publicerades en 
avhandling, Fishing for ways to thrive, där det anförs att människor i södra 
Skandinavien bör ha varit någorlunda bofasta eller åtminstone territoriella 
under tidig- och mellanmesolitikum. Tolkningen bygger på fynd som indi-
kerar på ett omfattande fiske samt hur man behandlade och förvarade födan 
(Boetius 2018:128). Björn Nilsson å andra sidan skriver att arkeologer allt-
för ofta har ett platsbundet perspektiv, där man ofta fokuserar på centrala 
och/eller perifera platser. Ett synsätt som blir komplicerat när man ska när-
ma sig och förstå samhällen som fanns för 8 000 år sedan. Fynden och plat-
serna skvallrar istället om långväga kontakter med material, människor och 
idéer som färdats genom rum och olika kultursfärer (Nilsson 2011:29ff).  

2.5. Det rörliga perspektivet – avstamp  
Därmed kan vi vända oss från det platsbundna perspektivet och närma oss 
det rörliga perspektivet. Tim Ingold menar bland annat att det är just som 
resenär som människan bebor jorden. Platser härrör från rörelser och inte 
av yttre begränsningar. Det renskötande Evenkifolket i Sibirien reste och 
levde, inte någonstans, utan överallt. Att bebo en plats kan betraktas som en 
linjär rörelse, vilket betyder att när man rör sig från en plats till en annan, 
färdas man även där emellan. Med andra ord befinner man sig inte i ett 
tomrum, även landskapet och stigarna däremellan utgörs av platser som 
man lever i (Ingold 2011a:148). Boplatserna och fynden ska därför ses som 
ett resultat av färderna och inte spåren av dem. Vi får heller inte glömma att 
det rörliga livet för samlare och jägare var en livsstil och inte något som var 
separerat från resten av deras existens (jfr Knutsson, H. 1995; Riede 2007:17). 

Människor rör sig inte planlöst. Rörelsen finns i muskelminnet/med-
vetandet, i land- och havsskapen och i nätverken av stigar. I nätverket fanns 
alla de aktiviteter som samhället utfört över generationer arkiverade och de 
var synliga i såväl land- som i havsskapen (Ingold 2011b:204; Tilley 1994:31). 
Stigar i det här fallet är en metafor för alla typer av resvägar på såväl land 
som på vatten. En resa längs en stig handlar sålunda om att färdas där andra 
färdats och kommer att färdas. Människorna reste från plats till plats och 
därför kan platser inte finnas utan stigar och tvärt om. Det är via dem som 
människorna kommer eller går och därför ska platserna antingen ses som 
utgångspunkter eller landningsplatser (Ingold 2011b:204). Tuan uttrycker 
det som att det är rörelserna som skapar rummet och därmed blir platserna 
pauser (Tuan 1997:6; jfr Cummings & Johnston 2007:1 för ett liknande 
resonemang).  
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Tim Ingold tänker sig att det är längs med vägarna man lever livet, där 
observationer görs och där förståelsen växer. Vägen och inte platsen är den 
primära konstruktionen av att vara eller att bli människa. Det handlar alltså 
inte om att vara på en plats, utan om att vara på väg (Ingold 2011a:12). 
Även Björn Nilsson är inne på detta spår med det han kallar nomadisk 
arkeologi. Han skriver att man inte kan förstå de mesolitiska platserna 
utifrån ett bofast perspektiv. Det vill säga att man ska inte se platserna som 
noder i ett geografiskt nätverk, utan som effekterna av rörelserna utryckt via 
arbete, handlingar, praktiker och bruk. Därför måste man lägga samman 
både rörelserna och platserna i det förgångna landskapet. Det vi ser i dag, 
det vi hittar och de platser vi undersöker är något man har lämnat efter sig 
och inget man var på väg till. Platserna var platser, medan livet var rörelser 
(Nilsson 2011:40ff).  

Resonemanget knyter an till de så kallade Minimal Analytical Nodule-
analyserna, där utgångspunkten är stenteknologi och att platserna ses som 
just övergivna. Studierna fokuserar på vad om fördes in, vad som skedde på 
lokalen och vad som togs med när platsen övergavs (tex Cahen et al 1979; 
Odell 2004:93ff).  

Det är inte så att jag menar att boplatser och andra typer av lokaler inte 
har någon betydelse, tvärt om. Stigarna är sedan länge försvunna, men det 
som finns kvar är platserna man vilade på, åt, underhöll sina verktyg och 
umgicks. Det är med andra ord här som vi hittar de efterlämnade före-
målen, eldstäderna och matresterna. Lämningar som har något att berätta 
om människorna, deras liv och resor.  

Istället för att skapa olika modeller för hur man befolkade ett land uti-
från det platsbundna eller bofasta perspektivet, ser jag det som mer frukt-
samt att öppna upp för det rörliga perspektivet. I mina ögon blir det betyd-
ligt mer begripligt och spännande.  
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3. Föremål 

I följande kapitel undersöks vilka artefakter från den aktuella tidsperioden 
som finns i östra Mellansverige och deras kronologiska hemvist. Därtill görs 
även jämförelser med andra områden. Syftet är att pröva den tidigare presen-
terade huvudfrågan om när de första människorna kom till östra Mellan-
sverige och varifrån de kom. Studien utgår från ett trettiotal arkeologiskt 
undersökta boplatser samt lösfynd som i de flesta fall undersökts i olika 
museimagasin (figur 3.2).  

3.1. Trindyxor 
Trindyxor är tillverkade av grönsten, som är ett samlingsnamn för olika 
hårda och sega bergarter av vulkaniskt ursprung, till exempel diabas (figur 
3.1; Gustafsson, Patrik 2010:31ff; 2011b:177ff). Tillverkningen av en trind-
yxa är en komplicerad process. Först formar man yxkroppen genom att slå 
bort avslag, därefter bultas den jämn och slutligen slipas eggen. Yxtypen är 
mycket vanligt förekommande i hela östra Mellansverige, likväl som i andra 
delar av landet, till exempel norr om Kalmar, Blekinge, Gotland, västkusten 
och nedre Dalälven. De är heller inte ovanliga i Norge, Skåne och Danmark 
under mesolitikum (Hermansson & Welinder 1997).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1. En liten trindyxa av grönsten från Ände-
bol i Stora Malms socken i Södermanlands län, skala 
i centimeter. Teckning: Patrik Gustafsson. 



STENBRUK 
 

 42 

 
Det har föreslagits att yxtypen som äldst kan dateras till cirka 8000 f.Kr. 
(Bjerck 2008:78). I en nyligen genomförd studie av yxfynd i Osloområdet 
har man kommit fram till att trindyxor först dyker upp omkring 7200 f.Kr. 
(Eymundsson et al 2018:218). På västkusten, södra Skandinavien och Dan-
mark förekommer yxan i huvudsak på Sandarna- och Kongemoseboplatser-
na, det vill säga under mellanmesolitikum (Karsten & Knarrström 2001:311; 
Nordqvist 2000:164).  

I Finland och Ryssland finns slagna och eggslipade grönstensyxor från 
9000–8000 f.Kr., däremot inga trindyxor (Edgren 1993:26f, 33; Zhilin 
2003:172).  

 

 
Figur 3.2. Fyndplatser som omnämns i texten. 1. Aspeboda gård, 2. Björnsjön, 3. Dags-
mosse, 4. Eklundshov, 5. Flosjöhyttan, 6. Glysamon, 7. Gullvagnen, 8. Holmen, 9. Hög-
by, 10. Ingvaldstorp, 11. Kanaljorden, 12. Kerstintorp, 13. Klastorp, 14. Kränge, 15. Laxå, 
16. Lilla Åby, 17. Lövgölen, 18. Näsna, 19. Rosenkällan, 20. Stenstugan, 21. Slomarp, 22. 
Stensäng, 23. Stora Sjögestad, 24. Storlyckan, 25. Strandvägen, 26. Svartkärret 1, 27. 
Svartkärret 3, 28. Sverkerskapellet, 29. Topp 85, 30. Telegrafberget, 31. Västra Vingåker, 
32. Väversunda, 33. Åby Fyrbondegård, 34. Ändebol, 35. Östra Lägern. 36. Borgsmon, 
37. Hults Bruk & 38. Säbystugan. Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

I östra Mellansverige uppträder trindyxor på lokaler någon gång mellan 
7500 och 7000 f.Kr. De fasas sedan delvis ut under senmesolitikum till för-
mån för den ytslipade yxan (Lindgren & Nordqvist 1997:59). Det har även 
lyfts fram att grönstensavslag, som kan ses som en indikation på att man 
tillverkat grönstensyxor, emellanåt påträffas på lokaler som kan strandlinje-



3. FÖREMÅL 

 43 

dateras till 9000 f.Kr. (ibid). Det bör dock påpekas att inga yxor har på-
träffats på dessa nivåer. 

3.2. Kärnyxor 
En annan välkänd föremålskategori som är karaktäristisk för mesolitikum 
är kärnyxan, vanligen tillverkad av flinta. Den förekommer även i andra 
material som metaryolit, som är en vulkanit som finns i södra Norge (Fos-
sum 2014:134, fig. 5.10). En kärnyxa utgörs av en runtom slagen yxkropp 
med en egg som vanligen formats genom ett så kallat eggavslag. 

I östra Mellansverige finns än så länge fyra kärnyxor kända, samtliga från 
Östergötlands län (figur 3.2). Från Väversunda socken finns två kärnyxor av 
flinta (figur 3.3; ÖLM:C161-162, Browall 2003:25). Ytterligare en yxa av 
flinta har påträffats vid Högby i Vreta kloster socken (ÖLM: C2727). Den 
sistnämnda yxan är något ovanlig, såtillvida att den är tillverkad av en nodul 
med en naturligt plan och obearbetad undersida. En snarlik kärnyxa har 
påträffats på den tidigatlantiska boplatsen vid Segebro (Larsson 1982:53). 
Efter det att inlandsisen smälte undan blev fyndplatserna tillgängliga någon 
gång mellan 10 000 och 9000 f.Kr. (SGU, Kartgenerator). Vid Hults bruk i 
Kvillinge socken har 150-200 yxor av olika sorter påträffats som lösfynd 
(Kvillinge 71:1). De flesta utgörs av grönstensyxor, men det finns även en 
kärnyxa av en grå lokal vulkanit i samlingen (SHM 9396; Åkerlund 1996:59f). 
Yxan liknar en variant, vilken i Danmark definieras som en slank kärnyxa. 
Yxtypen förekommer bland annat på Nørregaard VI, daterad till cirka 9500 
f.Kr. (Sørensen et al 2018:318ff). Kärnyxor av andra material än flinta är till 
exempel inte ovanliga i Osloområdet (Eymundsson et al 2018:221). Topo-
grafin vid Hults bruk är mycket dramatisk med stora nivåskillnader, vilket 
medför att platsen har legat strandnära under mycket lång tid, från 
9000/8000 f.Kr. till 2000 f.Kr. (SGU, Kartgenerator).  

Det har nyligen med goda argument föreslagits att kärnyxor förekommer 
redan under senpaleolitikum på Ahrensburglokaler i norra Europa och i 
södra och västra Skandinavien (Fuglestvedt 2009:161ff). Tidigare menade 
man att yxtypen var en strikt mesolitisk artefakt, som i södra Sverige och i 
Danmark förekommer på Maglemose-, Kongemose- och äldre Ertebölle-
lokaler, det vill säga 8900–5000 f.Kr. På svenska västkusten dateras de till 
9500–5500 f.Kr. och i Norge i huvudsak till den senare delen av tidigmeso-
litikum och in i mellanmesolitikum, cirka 8500–7700 f.Kr. (Eymundsson et 
al 2018:211; Nordqvist 2000:167f; Sjögren 1991:25f; Vang Petersen 2008: 
98ff). I Finland är föremålstypen inte känd, däremot förekommer de i tidig-
mesolitiska kontexter i Ryssland (Zhilin 2003:172).  
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Figur 3.3. En av kärnyxorna av flinta från Väversunda socken i Östergötlands län. Foto: 
Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Fyndplatserna med kärnyxor i östra Mellansverige ligger på nivåer över 
havet som gör att de tidsmässigt ansluter till dateringarna i både södra, 
västra Skandinavien och Danmark, det vill säga 9000–8000 f.Kr. Förutsatt 
att lokalerna var strandbundna vid aktuell tidpunkt. Möjligen kan yxan från 
Högby vara av yngre datum. 

3.3. Skivyxor 
En annan yxtyp som förekom under mesolitikum är skivyxan, ofta till-
verkad av flinta. I studieområdet kan åtta yxor från tre olika platser samt en 
plats med spår från tillverkning av minst en skivyxa lyftas fram.  

I Östergötland finns en gård som heter Åby Fyrbondegård, belägen på 
cirka 135 meter över havet i Åby socken. Där har man plöjt upp ett flertal 
fynd av slagen flinta. Föremålen utgörs i huvudsak av neolitiska spån, men 
även av tre skivyxor (Browall 2003:31). Det är dock osäkert om yxorna kan 
knytas till den äldre delen av mesolitikum. Det förefaller vara mer troligt att 
de, utifrån de övriga fynden, bör dateras till senmesolitikum eller neo-
litikum (jfr ibid). En liknande problematik ställs vi inför vid lokalen Borgs-
mon i södra Norrköping (Borg 70:1). På 1920-talet har flera grönstensyxor, 
en skivyxa, en kärna och ett spån av flinta påträffats där (Nordén 1932:6f; 
SHM inv nr 19067; Åkerlund 1996:61). Grönstensyxorna utgörs av trind-
yxor och limhamnsyxor, vilket daterar lokalen till mellan- och senmeso-
litikum. Dateringen stämmer överens med att lokalen ligger på 40 meter 
över havet, som motsvarar cirka 5000 f.Kr. (SGU, Kartgenerator). 

På en plats, kallad Flosjöhyttan, belägen intill Limingsvikens södra 
strand vid sjön Halvarsnoren i Grythyttans socken i norra Örebro län har 
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tidigare fyra föremål benämnda som skivyxor påträffats (figur 3.4; Gryt-
hyttan 98:1; Örebro länsmuseum, nr 35.941–35.944). De är tillverkade av 
hälleflinta (en lokal vulkanit), som med tiden antagit en vitaktig färg på 
grund av vittringsprocesser (kapitel 4). Utgångsläget var ett större avslag och 
från ämnet har avslag av bifacial typ slagits bort från ovansidorna och i två fall 
även på undersidorna. Därtill uppvisar de även tydliga spår av trimning. 

 
Figur 3.4. Skivyxorna av vulkanit från Flosjöhyttan, Grythyttans socken i Örebro län, 
skala i centimeter. Teckningar: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Av den anledningen skulle föremålen kunna vara förarbeten till bifaciala 
spetsar. Ett antagande som dock faller på det faktum att dylika spetsar, 
aldrig har bearbetade baser av den typ som artefakterna från Flosjöhyttan 
uppvisar (Apel muntligen). Istället kännetecknas baserna av två olika typer av 
eggbearbetning som dels förekommer på skivyxor och dels på kärnyxor (jfr 
Eymundsson et al 2018:212). De kan med andra ord beskrivas som en hybrid 
mellan de två yxtyperna. Inga dateringar av lokalen föreligger, men platsen 
blev tillgänglig någon gång mellan 10 000 f.Kr. och 9 000 f.Kr. i samband 
med inlandsisens tillbakadragande från området (SGU, Kartgenerator).  

Liknande skivyxor har bland annat påträffats i Årup i Skåne (Nilsson & 
Hanlon 2006:109, 113). I södra Norge finns det flera lokaler, till exempel 
Solum I, Pauler 4 och Pauler 6, daterade till perioden 8800–8400 f.Kr., där 
man påträffat skivyxor som är mycket lika de från Flosjöhyttan. Dessutom 
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har de i likhet med yxorna från Bergslagen tillverkats av en lokal vulkanit 
(Fossum 2014:131, 141; Jaksland 2012b:72; 20012c:105ff; Nyland 2012:16f, 
50). Skivyxor tillverkade av andra material än flinta uppträder i Osloområ-
det först omkring 8300 f.Kr. (Eymundsson et al 2018:221). 

Bortsett från yxorna som presenterats här ovan, har jag även identifierat 
produktionsavfall från tillverkning av minst en skivyxa vid Lövgölen i Söder-
manlands län. I fyndmaterialet finns bland annat flera avslag av vitgul och 
grå lokal vulkanit. I rapporten föreslogs det av undertecknad att de kunde 
härröra från tillverkning eller underhåll av kärnor (Gustafsson, Patrik 
2011a:16f). En tolkning som nu kan revideras. 

Vid en närmare granskning visade det sig att avslagen består av små 
trimnings- och större plattformsavslag, varav minst ett av de senare är ving-
format (figur 3.5). Det finns även bifaciala tunningsavslag, med en platt-
formsvinkel runt 70º (jfr Eymundsson et al 2018:213ff; Valentin Eriksen 
2000a:44). Ett avslag uppvisar en krum distal ände medan ett annat har en 
tresidig genomskärning. Den här typen av avslag förknippas inte med till-
verkning av spånkärnor. Däremot anses de vara diagnostiska avslag från 
tillverkningen av skivyxor. De uppstår vid en tvåsidig slagstrategi, där nega-
tivet från ett avslag utgör plattformen för nästa avslag som finns på den andra 
sidan. Generellt härrör de från den inledande tillslagningen av yxans kanter 
(Eigeland 2014:119). Ett annat diagnostiskt avslag är de med tresidigt tvärsnitt 
som anses komma från uppfriskning av eggen (Fuglestvedt 2009:146; Vang 
Petersen 2008:95). 

Lövgölen uppvisar två olika brukningsfaser, en runt 8500 f.Kr. och en 
daterad till cirka 3900 f.Kr. (Gustafsson, Patrik 2011a:18ff). Under den senare 
fasen tillverkades inga bifaciala spetsar på den Skandinaviska halvön eller 
Danmark. I Finland, Ryssland och Baltikum förekommer emellertid löv- 
eller mandelformiga spetsar av rysk flinta under Kamkeramisk tid (Edgren 
1993:74). I Skandinavien förekommer spets- och tunnackiga yxor av flinta 
eller grönsten under tidigneolitikum, som kan generera ett liknande avfalls-
material. Avslagen har vanligen en plattformsvinkel runt 90º, inte 70º som i 
det här fallet (Sundström & Apel 1998:164f). Det finns heller inga kända 
spets- eller tunnackiga yxor tillverkade av vulkaniter. Som vi har sett före-
kommer skivyxor tillverkade av vulkaniter i både södra Norge och i norra Öre-
bro län. Det finns även en känd skivyxa från Dalarnas län (Wehlin 2016:99). 

Genom att utesluta neolitikum återstår således mesolitikum. De enda 
produktionsavfall som motsvarar avslagen från Lövgölen är de som upp-
kom vid tillverkning av skivyxor. Fynden kan därmed knytas till lokalens 
äldsta fas, runt 8500 f.Kr. 
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Figur 3.5. Ovan trimningsavslag och nedan avslag från tillverkning av en skivyxa från 
Lövgölen i Södermanlands län. Materialet är en lokal vulkanit. Foto Patrik Gustafsson 
Gillbrand. 
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Precis som i fallet med kärnyxorna förekommer skivyxor redan under sen-
paleolitikum på Ahrensburglokaler i norra Europa, södra och västra Skan-
dinavien (Fuglestvedt 2009:161ff). Denna slutsats står i kontrast mot tidi-
gare etablerad forskning, som menade att föremålet ska knytas till meso-
litikum. För Danmark och Skånes del menar man att skivyxor ingår i Mag-
lemose- och Erteböllekulturens verktygslåda, 8900–4000 f.Kr. (Vang Peter-
sen 2008:94f). I Norge däremot förekommer skivyxor mellan 9500–8000 
f.Kr., men finns även sporadiskt i senmesolitiska sammanhang (Eigeland 
2014:118; Eymundsson et al 2018:211). Från norskt håll har man velat 
poängtera att yxtypen är samtida med tångespetsar (Bjerck 2008:78; Fug-
lestvedt 2009:150). På svenska västkusten dateras de i huvudsak till Hens-
backaperioden, 9500–8200 f.Kr., även om de emellanåt även påträffas på 
lokaler från tiden innan och efter (Nordqvist 2000:165f; Sjögren 1991:25).  

I Finland är föremålstypen inte känd. Däremot finns en variant av skiv-
yxor i Ryssland från tidigmesolitiska kontexter. De är dock kraftigare och 
har en brantare egg, om man jämför med de skandinaviska yxorna (Zhilin 
2003:168). 

För östra Mellansveriges del sammanfaller dateringarna av skivyxorna 
med de tidigmesolitiska fynden i Danmark och i södra och västra Skandi-
navien, det vill säga 9000–8500 f.Kr. 

3.4. Skafthålshackor  
Skafthålshackor kallas även korphackor, stenhackor eller spetshackor i litte-
raturen (Gräslund 1962:110). De flesta har påträffats som lösfynd och många 
är skadade. På grund av det senare har det föreslagits att de har fungerat som 
jaktvapen, sälklubbor, lösgörare för ostron, primitivt jordbruksredskap eller 
som vikter till grävkäppar (Broadbent 1978; Gräslund 1962:136; Hernek 
2005:284). Andra har velat se dem som rituella föremål eller att de ingått i 
ett utbytessystem (Carlsson, A. 1998: 30ff; Glørstad 1999:58ff; Hernek 
2005:285). Håkon Glørstad har till exempel poängterat att hackorna i Norge 
ofta påträffas i anslutning till rinnande vatten, som han ser som en form av 
rituell arena för depositioner av hackorna (Glørstad 1999:58f).  

Att hackorna påträffas i anslutning till vattendrag eller vid de dåtida 
stränderna kan ge en förklaring till vad de använts till. I havet utanför 
Haväng i Skåne framkom nyligen en hornhacka med borrat hål i anslutning 
till en fast fiskeanläggning. Hackan som är daterad till 7029–6826 f.Kr. 
ansluter delvis formmässigt till skafthålshackorna och tolkas vara ett red-
skap som användes för att bygga och underhålla den fiskeanläggningen 
(Hansson et al 2016:8, 12f). Av de anledningarna menar jag att skafthåls-
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hackorna av sten förmodligen brukats i sådana sammanhang. Det är också 
under den här tiden som fisk förmodligen var den viktigaste proteinkällan 
(Boetius 2018). 

I den följande presentationen har bara hackor som kan studeras i musei-
magasin samt av de som tidigare avbildats och beskrivits i litteraturen tagits 
med. Det bör påpekas att den sammanställning som Bo Gräslund gjorde i 
sin artikel från 1962 måste revideras. Hans definition rymmer i princip alla 
typer av avlånga bearbetade stenar med borrade hål, även uppenbart neo-
litiska yxor (jfr Gräslund 1962:106).  

 

 
Figur 3.6. Exempel på skafthålshackor från studieområdet. Den översta är från Aspeboda 
gård i Östergötlands län och den understa är från Klastorp i Södermanlands län. Båda är 
tillverkade av glimmerskiffer. Den i mitten är från Ingvaldstorp i Örebro län, tillverkad av 
tät lerskiffer och ornerad med geometriska mönster. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Skafthålshackorna i östra Mellansverige är vanligen tillverkade av glimmer-
skiffer, precis som på västkusten. Det finns även några av lerskiffer, bland 
annat en ornerad hacka från Ingvaldstorp (figur 3.6; Örebro länsmuseum 
F1298). Den har ett inristat geometriskt mönster som ansluter till dekore-
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rade benföremål från mesolitikum i Skandinavien. Det bör poängteras att det 
inte förekommer spår av tillverkning av skafthålhackor inom studieområdet, 
varken i form av avslag eller halvfabrikat. Det har hittills bara gjorts på 
Sandarnalokalen och på Uleberglokalen i Bohuslän (Nordqvist 2000:169). 

Inga hackor har påträffats i någon säker kontext i östra Mellansverige 
och av den anledningen är det svårt att datera dem. Sune Lindqvist menade 
att hackorna var de äldsta kända föremålen i Närke och borde dateras till 
tiden mellan Ancylus- och tidig Littorinatid (Lindqvist 1963:44f). Hackan 
från Ingvaldstorp i Örebro län påträffades cirka 75 meter över havet, det vill 
säga motsvarande 8000–7000 f.Kr. om platsen var strandbunden (SGU, 
Kartgenerator). Hackorna från Aspeboda gård (figur 3.6; ÖLM C2780) och 
Östra Lägern (SHM 17522) i Östergötland påträffades på platser som ligger 
på 185 respektive 200 meter över havet, det vill säga över högsta kustlinjen. 
Av den anledningen kan de inte strandlinjedateras. I Sörmland har två fynd 
gjorts, ett från Klastorp i Björkviks socken (figur 3.6; Sörmlands museum 
DIV 48). Fyndplatsen ligger på cirka 65 meter över havet, vilket skulle mot-
svara cirka 7500 f.Kr. (SGU). Den andra hackan är från Västra Vingåkers 
socken, utan närmare utpekad fyndplats (SHM 14265:429).  

Majoriteten av alla skafthålshackor har påträffats på Sveriges västkust. 
Därtill finns de i östra Mellansverige, Värmland, Västergötland, södra 
Dalarna och i Småland. I Skåne saknas de helt, medan några exemplar ska 
finnas i Danmark. Hackorna är mycket vanliga i Norge, särskilt i två dis-
tinkta områden i södra och västra delen av landet (Glørstad 1999; Gräslund 
1962:109). Även i Tyskland finns dessa hackor företrädda, bland annat kan 
man beskåda en skafthålshacka tillverkad av glimmerskiffer utställd på Mu-
seum für Vor- und Frühgeschichte i Berlin (egen iakttagelse). Från meller-
sta och norra Finland har fyra föremål klassificerats som skafthålshackor 
(Helsingfors universitet). I Ryssland och Baltikum finns inga kända skaft-
hålshackor. 

Föremålstypen anses vara typisk för den äldre Sandarnakulturen, mot-
svarande cirka 8000–7000 f.Kr. (Nordqvist 2000:169; Olofsson & Olsson 
1999:75). Vid Kirkehavn på Hidra i Vest Agder i Norge har man även påträf-
fat en ornerad skafthålshacka av valben eller älghorn som har 14C-daterats till 
7725–7535 f.Kr. (Norskt Maritimt Museum). Hackor har även påträffats i 
sammanhang i Norge som dateras till 5500–5000 f.Kr. (Glørstad 1999:40). 

Rimligen kan skafthålshackorna i östra Mellansverige, utifrån fyndplat-
sernas belägenhet över havet, dateras till 8000–7000 f.Kr., vilket i sådana fall 
stämmer överens med dateringarna på västkusten.  
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3.5. Mikroliter och mikrosticklar 
Fram till nyligen fanns det endast två mikroliter kända i östra Mellansverige 
som har föreslagits vara från Maglemosetid, det vill säga 8900–6400 f.Kr. 
Båda kommer från Sverkerskapellet i Östergötland (Browall 2003:26f).  

Bilden har emellertid kommit att förändrats något, även om tolkningen i 
vissa fall varit väl generös. Från Eklundshovsboplatsen på Södertörn regis-
trerades både en mikrostickel och en mikrolit (Gustafsson, Per et al 
2008:77). Vid en närmare granskning har jag konstaterat att mikroliten är 
ett mikrospån, utan vare sig retuscher eller facett. Mikrostickeln utgörs av 
ett fragmenterat mikrospån, också den utan spår av den speciella tekniken.  

Det finns emellertid flera lancetter av flinta representerade i det pre-
boreala skedet på Kanaljorden, det vill säga mellan 9200–8300 f.Kr. (Hall-
gren i manus). Därutöver finns en möjlig trekantsmikrolit av flinta från 
Kanaljorden daterad till cirka 6500 f.Kr. (Molin 2009:24). 

 

 
Figur 3.7. Från vänster: en lancettmikrolit av kvarts, en av mylonit, en av kvartsit och till 
höger två av flinta. Föremålen är från Strandvägen och Verkstadsvägen vid Motala. De 
kan knytas till lokalernas äldre fas omkring cirka 7000 f.Kr. Foto: Fredrik Molin, 2017, 
Arkeologerna. 

Det finns även nya fynd som bör lyftas fram. Från Telegrafberget i södra 
Stockholms län har två spetsar av kvarts påträffats. De avviker från den 
gängse uppfattningen om vad en mikrolit är eftersom de är tillverkade av 
bipolära avslag. På båda spetsarna finns mycket tydlig sned retusch längs 
ena kanten som gör att de starkt påminner om lancetter (jfr Kjellmark 
1944:261, fig. 2:15; Althin 1954:221). Det går inte att belägga att de har till-
verkats med äkta mikrostickelteknik. Det verkar snarare som att man efter-
strävat en välkänd föremålsform, där tekniken varit underordnad. En anled-
ning till detta kan vara att det inte är möjligt att tillverka långa spån av 
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kvarts. Telegrafberget är ännu inte undersökt till sin helhet utan fynden 
gjordes vid en provgrävning. Lokalen har dock 14C-daterats till cirka 7600 
f.Kr. (Pettersson & Wikell 2018a:15f).  

Det finns ytterligare några exempel av den här varianten av mikrolit. 
Från Strandvägen och Verkstadsvägen har undersökarna bland annat på-
träffat en spets av kvarts, en av mylonit, en av kvartsit och två av flinta (figur 
3.7). Samtliga kan knytas till tiden runt 7000 f.Kr. (Molin muntligen). Där-
till finns ytterligare ett liknande föremål från Eklundshov, också den till-
verkad av ett bipolärt avslag av kvarts med en sned retusch vid ena änden 
(Gustafsson, Per et al 2008:77, fig 6:10). Den äldsta fasen på Eklundshov 
dateras till drygt 7000 f.Kr., vilket inte motsäger närvaron av en dylik spets.  

När det gäller mikrosticklar är det framför allt Motala som kan lyftas 
fram. Vid Kanaljorden har sex mikrosticklar påträffats som kan knytas till 
det preboreala skedet, 9200–8300 f.Kr. (Hallgren i manus; F188, F257, F546, 
F1331, F1375; Molin 2009:24; F2). Därtill finns en möjlig mikrostickel från 
Fågelstad Storgård (Carlsson, T. 2012:17, F13). Helt nyligen framkom en 
mikrostickel av flinta vid Ljungsbro i Östergötland på en lokal daterad till 
cirka 7000 f.Kr. (Westermark 2018:12ff). 

Östergötland och särskilt Motala får än så länge ses som undantag vad 
gäller mikroliter och mikrosticklar i östra Mellansverige. Bilden kan dock 
komma att förändras vid framtida undersökningar, vilket mikroliterna från 
till exempel Telegrafberget indikerar.  

I Danmark är lancetter särskilt vanliga under Maglemosekulturens äldre 
del, det vill säga 8900–8000 f.Kr. (Vang Petersen 2008:84). Särskilt har två 
fynd av uroxskelett med mikroliter lyfts fram som centrala. Oxen från Vig 
har daterats till cirka 8000 f.Kr. och oxen från Prejlerup till 7300 f.Kr. (Vang 
Petersen 2008:82). På svenska västkusten förekommer mikroliter under lång 
tid, mellan 10 000 och 6200 f.Kr. Det rör sig om flera olika varianter, men 
även här dominerar lancetterna under äldsta tid (Nordqvist 2000:168f). I 
Norge påträffas lancetter på lokaler som har daterats till 9500–8000 f.Kr., 
men de förekommer även under mellanmesolitikum (Bjerck 2008:74ff; 
Damlien 2016:384). 

Mikrosticklar förekommer på den svenska västkusten redan under den 
äldre Hensbackafasen 10 000 f.Kr. och förekommer sedan allmänt fram till 
6900–6500 f.Kr. (Nordqvist 2000:167). I Norge finns de under den äldsta 
fasen av mesolitikum, det vill säga 9500–8000 f.Kr. (Bjerck 2008:74). Här 
dominerar mikrostickeltekniken vid uppdelandet av spån fram till övergån-
gen till mellanmesolitikum, det vill säga omkring 8000 f.Kr., därefter över-
gick man till att bryta av spånen istället (Bjerck 2008:79). Knäckta spån-
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segment har föreslagits vara ett nordöstligt drag under mellanmesolitikum i 
Norge (Damlien 2016:384ff). För Skånes och Danmarks del menar man 
däremot att mikrostickeltekniken var vanlig under Maglemose- och Konge-
mosetid, 8900–5400 f.Kr. Först under efterföljande period började man 
knäcka spån (Vang Petersen 2008:83). 

I Finland förekommer inte mikroliter eller mikrostickelteknik över-
huvudtaget, medan de finns representerade i Ryssland och Baltikum under 
sen preboreal och tidig boreal tid (Zhilin 1996:280). 

Mikroliterna i östra Mellansverige utgörs i huvudsak av så kallade lan-
cetter och kan dateras till 9200–7600 f.Kr. samt 7000–6000 f.Kr. Mikrostick-
larna finns företrädda under 9200–8300 f.Kr. men även senare runt 7000 
f.Kr. Dateringarna passar väl in på de kronologier man lutar sig mot i Dan-
mark samt i södra och västra Skandinavien. 

3.6. Pilspetsar 
Under senpaleolitikum och tidigmesolitikum förekom tånge- och eneggade 
spetsar tillverkade av spån eller spånliknande avslag av flinta och andra 
flintliknande material i Norden. En annan typ av pilspets var den så kallade 
hullingspetsen som är en ledartefakt för Sandarnakulturen (Nordqvist 
2000:168). 

Under lång tid var det enda exemplaret av en mesolitisk spets i östra 
Mellansverige hullingspetsen från Lilla Åby i Östergötland (figur 3.8; Ap-
pelgren 1995:30f). Spetsen är tillverkad av ett ljusgrått flintspån med udden 
i den proximala änden och basen i den andra. Långsidan med hullingen är 
försedd med en tät rad med branta retuscher. Den tvära basen avviker något 
från västsvenska spetsar, där retuscherna vanligen upphör mot basen (jfr 
Nordqvist 2000:25). Spetsen från lilla Åby avviker dock inte storleksmässigt 
från andra spetsar. Den uppvisar även morfologiska likheter med hulling-
spetsar från bland annat Sandarnalokalen och Bua Västergård (jfr Nord-
qvist 2000:83f).  

Fyndet gjordes 1988 i samband med en arkeologisk undersökning. För-
utom spetsen framkom även kronologiskt svårplacerade kvartsavlag. På 
lokalen fanns även boplatsanläggningar, varav flera 14C-daterades till perio-
den 8300–6500 f.Kr. (Appelgren 1995:18ff).  

I Sverige menar man att hullingspetsar är en ledartefakt för Sandarna-
kulturen, det vill säga 8100–6400 f.Kr. (Nordqvist 2000:168). För att kompli-
cera bilden bör tilläggas att det även gjorts försök att påvisa hullingspetsar-
nas existens inom Maglemosekulturen i Skåne och Danmark (Welinder 
1971:170; jfr Gustafsson, J. 2008). Forskare från Västkusten menar emeller-
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tid att tolkningen är tveksam och dåligt underbyggd (Nordqvist 2000:168; 
Sjögren 1991:27). Det bör dock påpekas att hullingspetsar även är relativt 
vanliga i Smålands inland i vad som inte är Sandarnaboplatser, något som 
komplicerar bilden (Gustafsson, J. 2008; Kjellmark 1944:261; Pagoldh 1995). 
De förekommer inte i Finland. Däremot finns en variant på senpaleolitiska 
och tidigmesolitiska lokaler i Ryssland eller Baltikum (Zhilin 1996:280). 

 

 
Figur 3.8. Hullingspetsen från Lilla Åby i Östergötland. Foto: Patrik Gustafsson Gill-
brand. 

Vid en forskningsundersökning vid Lövgölen i Södermanland påträffades 
ett retuscherat spånliknande avslag av tät grå lokal vulkanit (figur 3.9). Löv-
gölens äldsta fas dateras till cirka 8500 f.Kr. utifrån föremål och lokalens 
belägenhet över havet (Gustafsson, Patrik 2011:16; SGU, Kartgenerator). 
Tidigare tolkades spetsen som en fragmentarisk lancettmikrolit, men i sam-
band med att fynden har gåtts igenom en andra gång har tolkningen revi-
derats enligt följande: Längs avslagets ena långsida finns en rad med branta 
retuscher. Mot den proximala änden finns ett inhak med tre, möjligen fyra, 
tvära retuscher som löper något snett in mot avslagets mitt. Vid den distala 
änden återfinns en böjningsfraktur som går snett från ena långsidan till den 
motsatta. Brottytan uppvisar ett trappstegsliknande utseende sett från sidan. 
Därtill finns en mycket liten fraktur på ovansidan invid brottet. I den mot-
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satta änden, intill inhaket, finns en stor vingformad böjningsfraktur. Frak-
turen löper över lite mer än halva avslagets bredd med ett tvärt slut mot den 
proximala änden. Direkt intill det retuscherad inhaket finns ytterligare en 
liten fraktur. 

Vad kan ha gett upphov dessa skador? Det har gjorts en experimentell 
studie av Bromme- och tvärpilspetsar av flinta i syfte att studera skjutskador 
på pilspetsar (Fischer et al 1984). Spetsar som utsätts för hårt tryck och 
bryts av, som vid ett skott mot en djurkropp, uppvisar tydliga böjnings-
frakturer (snap fractures) samt små frakturer (spinn off fractures). I studien 
kunde det konstateras att dessa frakturtyper är karaktäristiska för just skjut-
skador, men att frakturen inte uppkommer i andra sammanhang, till exem-
pel vid trampning (Fischer et al 1984: 23f).  

Genom att titta närmare på läpparna vid frakturerna på Lövgölenspet-
sen, kan man se var kraften som orsakade frakturerna kom ifrån. Läppen 
vid den distala änden återfinns vid avslagets ovansida, medan förhållandet 
är det motsatta vid det andra brottet. Därmed kan man säga att kraften som 
knäckte spetsen kom från två olika håll. Det distala brottet kan ha bildats i 
mötet med ett hårt material som ben. Det retuscherade inhaket indikerar att 
det bör ha funnits en tånge, vilket kan vara förklaringen till det proximala 
brottet som kan ha uppkommit när spetsen var fästad i ett pilskaft. En kraftig 
och hastigt uppåtgående rörelse skapade en hävstångseffekt som därmed 
knäckte tångedelen, därav den vingformade frakturen.  

Jag menar därför att föremålet är en skadad tångespets av den typ som 
förekommer i västra Sverige och i Norge. En klassisk Ahrensburgspets ska 
ha udden i den proximala änden och tången i den distala (Fuglestvedt 
2009:130). Men det finns även många exempel på det motsatta, bland annat 
från Sølberg i Danmark, Moldvikalokalen och Breiviksklubben i Norge 
(Damlien 2016:383f; Fuglestvedt 2009:130ff).  

Men tångespetsen från Lövgölen är inte ensam. I fyndmaterialet från 
Kanaljorden finns bland annat ett fragment av en tånge till en Ahrensburg-
spets av flinta (Hallgren i manus; F1405). Det finns även en fragmenterad 
spets av flinta med ventral basretusch som tolkats vara tången till en så 
kallad Swidryspets (ibid; F1238). Bägge spetsarna kan knytas till lokalens 
preboreala fas, det vill säga 9200–8300 f.Kr. (Ibid). Därtill finns ytterligare 
två möjliga tångespetsar av kvarts från Topp 85, daterade till cirka 7800 
f.Kr. (Pettersson & Wikell 2014:112). 

Från Stora Sjögestad i Östergötland finns ytterligare en möjlig spets i 
form av en tånge av flinta (figur 3.9; Carlsson, T. 2012, F275). Föremålet har 
yttäckande retuscher på dess ventrala sida, som gör att det uppvisar likheter 
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med spetsar som förekommer inom såväl Hensbackatraditionen på svenska 
västkusten som i Swidrykulturen i områdena runt östra och sydöstra Öster-
sjön (Knutsson, K & H 2012:88f). Vid tångens övre del finns en möjlig snap 
fracture som styrker tolkningen att det rör sig om en spets (se diskussion 
om spetsen från Lövgölen ovan). Stora Sjögestad uppvisar dateringar som 
sträcker sig mellan 8600 och 6700 f.Kr. (Carlsson, T. 2012:29f). Övriga fynd 
från lokalen av icke lokala material pekar tydligt västerut. Av den anled-
ningen menar jag att det snarare bör vara en Hensbackaspets och inte en 
Swidryspets. Tångespetsar med ventral retusch förekommer som sagt även 
på den svenska västkusten och utgör där omkring 15 procent av spetsarna i 
Hensbackamaterialen. Paralleller har även dragits till spetsar i norra och 
nordöstra Tyskland samt Polen (Schmitt 1995:163ff).  

 
Figur 3.9. Till vänster en tånge med yttäckande ventral retusch från Stora Sjögestad i 
Östergötland och till höger tångespetsen från Lövgölen i Södermanland samt en tolkning 
av hur spetsen kan ha sett ut. Teckning: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

I Danmark och södra Skandinavien förekommer tångespetsar inom Hamburg-, 
Bromme- och Ahrensburgkulturerna samt i tidiga Maglemosekontexter (Vang 
Petersen 2008:76ff). På västkusten daterar man dem till 10 000–8200 f.Kr., 
det vill säga före och under Hensbackafasen (Nordqvist 2000:164). I Norge 
har man velat se en kronologisk skillnad mellan en äldre och en yngre fas av 
Fosnakulturen. Skillnaden är att tångespetsarna minskar, alternativt upphör 
till förmån för ett mer intensifierat användande av mikrostickelteknik och 
mikroliter runt 8800 f.Kr. (Bjerck 2008:79; Fuglestvedt 2009:22). Samma feno-
men har man även noterat i de danska materialen (Vang Petersen 2008:76ff).  
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Som nämnts ovan förekommer tångespetsar i Finland, Ryssland och Bal-
tikum. Det rör sig om, så kallade (post-) Swidryspetsar, som har den egen-
heten att de har ytretuscherade baksidor vid tången och ibland även vid 
spetsen. De dateras vanligen till sen preboreal tid, det vill säga 8600–8200 
f.Kr. (Kankaanpää & Rankama 2011:46, 53ff; Zhilin 2003:172ff). 

Sammantaget dateras tångespetsarna inom studieområdet till tiden 9200–
7800 f.Kr. vilket i sin tur sammanfaller med den sena Fosna- och Hensbacka-
traditionen samt Maglemosekulturens äldre del. De är även samtida med 
Swidrykulturen. Hullingspetsen däremot är samtida med de västsvenska 
dateringarna, det vill säga 8000–6500 f.Kr. 

3.7. Sticklar 
Fram till nyligen har sticklar enbart identifierats vid slitspårsanalyser på 
kvartsavslag inom studieområdet (tex Knutsson, K 2010:2). I samband med 
en mindre undersökning i närheten av Laxå i Örebro län påträffades emel-
lertid en stickel och ett stickelavslag av flinta (F2 & 3). Platsen har strand-
linjedaterats till cirka 8800 f.Kr. (Knutsson, H. et al 2013:4, 10). Därtill har 
jag identifierat ytterligare två sticklar av kambrisk flinta, en från Svartkärret 
1 och en från Svartkärret 3 (figur 3.10). Den ena är tillverkad av ett spån-
liknande avslag med två retuscherade sidor och ett stickelavslag (F100720). 
Det andra fyndet utgörs av ett avslag med en retuscherad kortsida och två 
stickelavslag (F14). Lokalerna har 14C-daterats till 6500 f.Kr. respektive 6300 
f.Kr. (Darmark et al 2009:148). 

Generellt dateras sticklar till mesolitikum, men förekom emellanåt under 
neolitikum i Danmark (Vang Petersen 2008:71). I Norge finns de under såväl 
tidig- och mellanmesolitikum, motsvarande 9500–6500 f.Kr. (Bjerck 2008:78f). 
På svenska västkusten användes sticklar under en lång tid, 10 000–5900 f.Kr. 
(Nordqvist 2000:164). 

I Finland är sticklar ovanliga och är bara kända från fyra tidigmesolitiska 
platser, men är allmänt förekommande i Ryssland under tidigmesolitisk tid 
(Manninen & Hertell 2011:128; Zhilin 2003:168). 

Sticklarna i studieområdet har påträffats på lokaler med dateringar som 
överensstämmer med övriga Norden, som i det här fallet betyder 8800 f.Kr. 
samt 6600–6300 f.Kr. 
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Figur 3.10. Till vänster en stickel från Svartkärret 1 och till höger en från Svartkärret 3. 
Teckning: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

3.8. Linjaler 
Linjaler är knäckta spån eller mikrospån, så kallade segment, med plan- eller 
rundslipade eggar (Kjellmark 1944:275). Föremålen fungerade som sticklar 
vid tillverkning av sammansatta spetsar och har tidigare identifierats på loka-
ler i Skåne, Småland och Västergötland (Sjöström & Nilsson 2009).  

En intressant iakttagelse är att linjaler av mikrospån inte är kända i 
Skåne eller Småland, bara i Västergötland. I det senare området är dessutom 
de flesta linjalerna tillverkade av kambrisk flinta (ibid). Möjligen beror detta 
på att det är svårt att tillverka långa spån av kambrisk flinta på grund av att 
det ofta förekommer inre sprickor vilket begränsar kärnornas storlek. 

För att tillverka en linjal krävs förutom spån även en slipsten. De känns 
igen genom att de uppvisar smala spår i stenens yta som uppkommit genom 
slipning av segmentens eggar (Sjöström & Nilsson 2009:790f).  

I de genomgångna materialen från östra Mellansverige har några linjaler 
och slipstenar framkommit. Från Svartkärret 1 finns en linjal tillverkad av 
en proximaldel av ett mikrospån av kambrisk flinta med planslipade eggar 
(figur 3.11; Darmark et al 2009, F100226). Från Kanaljorden i Motala finns 
ytterligare minst ett exemplar av flinta (Hallgren muntligen). Därtill finns sju 
exemplar av mikrospån, de flesta tillverkade av kambrisk flinta, med rund-
slipade eggar från Stora Sjögestad i Östergötland (Knutsson, K. & Knutsson, 
H. 2012: figur 32: tex F94). Därtill finns det minst en linjal från Högby i 
Östergötland (Molin muntligen). 
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Figur 3.11. Ovan linjalen från 
Svartkärret 1 i Örebro län med 
en av de planslipade eggarna 
och nedan slipstenen från 
Björnsjön i Södermanlands 
län. Foto & Teckning: Patrik 
Gustafsson Gillbrand. 

 
Vid Björnsjön i Kila socken i Södermanlands län har flera boplatser och 
fynd gjorts på senare tid (Patrik Gustafsson Gillbrand; FMIS). Ingen lokal är 
undersökt. På en av platserna påträffades flera mikrospånkärnor av kvarts, 
grönstensyxor och en slipsten med smala slipskåror som bildar ett nätlik-
nande mönster (figur 3.11; FMIS nr Kila 202). Slipstenen är av den typ som 
användes för slipning av linjaler (jfr Sjöström & Nilsson 2009:791). Även 
från Kanaljorden i Motala finns ett exemplar av en slipsten med smala slip-
skåror (Hallgren muntligen). I framtiden kan vi nog förvänta oss fler fynd 
av både linjaler och slipstenar i östra Mellansverige. 
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Svartkärret 1 har daterats till 6500 f.Kr. och på Kanaljorden kan man 
knyta dem till kontexter daterade till 7000–6500 f.Kr. och Högby till cirka 
6700 f.Kr. (Darmark et al 2009:148; Hallgren muntligen; Larsson, M. 1996). 
Lokalen vid Björnsjön ligger på cirka 55 meter över havet och kan därmed 
dateras till cirka 7000 f.Kr. om boplatsen var strandbunden (SGU, Kart-
generator). Stora Sjögestad uppvisar dateringar från 8700–6400 f.Kr. med 
ett medianvärde på 7200 f.Kr. (bilaga 1; Carlsson, T. 2012).  

I huvudsak har man daterat linjaler och slipstenar till 7100–5400 f.Kr., 
med en tyngdpunkt runt 6500 f.Kr. De kan ses som en ledartefakt i sen 
Maglemose och tidig Kongemose (Sjöström & Nilsson 2009:793). Linjaler är 
än så länge inte kända i Norge, Danmark, på svenska västkusten, Finland, 
Ryssland eller Baltikum. 

För östra mellansveriges del kan linjalerna dateras till tiden mellan 7000 
och 6500 f.Kr., Med andra ord är de samtida med linjalerna som påträffats i 
Skåne, Småland och Västergötland. Tidigare har man lyft fram att linjaler 
än så länge bara påträffats i inlandsmiljöer (Sjöström & Nilsson 2009:793). 
Nu kan vi lägga till att linjaler även användes i kustmiljöer genom fynden 
från Svartkärret 1 och Björnsjön.  

3.9. Kärnor 
I östra Mellansverige finns än så länge fem kända exemplar av ensidiga två-
poliga kärnor eller fragment därav. På Kanaljorden finns en kärnfront av 
flinta samt en möjlig kärna av kvarts. Båda har daterats till perioden 9200–
8300 f.Kr. (Hallgren i manus; F4116, F4631).  

Vid undersökningen av Lövgölenlokalen i Södermanlands län, strand-
linjedaterad till cirka 8500 f.Kr., framkom en kärna av kambrisk flinta (figur 
3.12; Gustafsson, Patrik 2011a:14; F315). Plattformarna är tvärställda i för-
hållande till varandra, den ena plattformsvinkeln ligger på 75º och den 
andra på 78º. Spånen har slagits med direkt mjuk till halvhård teknik. Vid 
ena plattformen kan man se tre misslyckade spånuttag som inte gått fullt ut, 
varefter kärnan kasserats (figur 3.12).  

I en nyligen genomförd studie av spånteknologi i Norge har det konsta-
terats att ensidiga tvåpoliga kärnor har en plattformsvinkel som ligger 
mellan 60º och 90º, vanligen runt 75º (Damlien 2016:201, 224). Slagvinklar 
under 90º slagna med direkt teknik signalerar en tidig datering, det vill säga 
preboreal tid (jfr Bjerck 2008:74). Liknande små ensidiga tvåpoliga kärnor 
finns bland annat på den norska lokalen Solum 1 från 8800–8400 f.Kr. (Fos-
sum 2014:132). En annan plats med snarlika kärnor är Lussebacken i Ble-
kinge, 14C-daterad till 8700–8200 f.Kr. (Henriksson & Persson 2016: 90, 95).  
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Det tredje kärnfragmentet är av flinta och kommer från gården Holmen i 
Svanhals socken i Östergötland (Browall 2003:24). Nyligen påträffade jag 
ytterligare ett fragment från en kärnfront av en ensidig tvåpolig kärna av 
mylonit (figur 3.12). Fyndplatsen är belägen på cirka drygt 70 meter över 
havet vid Säbystugan i Lunda socken i Södermanland och kan strandlinje-
dateras till cirka 8000 f.Kr. (SGU, Kartgenerator). Därtill finns en typ av 
bipolär kärna med två motstående plana plattformar, vilka kan utgöra slut-
stadiet av vad som ursprungligen var ensidiga tvåpoliga kärnor. Kärnorna har 
påträffats på tidigmesolitiska lokaler på Södertörn (Molin et al 2011:157f). 

 

 
Figur 3.12. Till vänster en hel ensidig tvåpolig kärna av kambrisk flinta från Lövgölen 
och till höger ett fragment av en kärnfront till en kärna av mylonit från Säbystugan. 
Längst ut till höger ett rekonstruktionsförslag för den senare kärnan. Teckning: Patrik 
Gustafsson Gillbrand. 

Ensidiga tvåpoliga kärnor är en typ av kärna som förekommer under sen-
paleolitikum i Hamburg- respektive Ahrensburgkulturen i Danmark och 
södra Skandinavien. Små kärnor av den här typen förekommer även allmänt 
under äldre Maglemosetid, cirka 9300–8000 f.Kr. (Vang Petersen 2008:56ff). 
På svenska västkusten finns de under Hensbackatid, 10 200–8200 f.Kr. och på 
Fosnaboplatser i Norge mellan 9500–8000 f.Kr. (Nordqvist 2000:164; Bjerck 
2008:74).  

Ensidiga tvåpoliga kärnor är inte kända i Finland, däremot förekommer 
de sparsamt i Ryssland under senpaleolitikum och tidigmesolitikum (Zihi-
lin 1996:276; 2003:167).  

Inom studieområdet finns även koniska kärnor. Från gården Holmen i 
Svanhals socken i Östergötland finns ett kärnuppfriskningsavslag från spet-
sen av en konisk kärna av flinta, som har daterats till tidigmesolitikum 
(Browall 2003:24).  
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Nära gården Rosenkällan i östra Vingåker socken i Södermanlands län 
har flera fynd från både mesolitikum och neolitikum gjorts, bland annat en 
konisk spånkärna (figur 3.13, Hallgren muntligen). Kärnan är tillverkad av 
grå kambrisk flinta och har en slät plattform med en plattformsvinkel på 
cirka 85º. Möjligen har man använt sig av indirekt teknik, det vill säga puns. 
Storleken på kärnan antyder mikrospån, men det är mer troligt är att den 
utgör slutstadiet av en spånkärna. Fyndplatsen ligger på cirka 50 meter över 
havet och därmed kan man strandlinjedatera lokalen till cirka 6300 f.Kr. (jfr 
Gustafsson & Nordin 2008:42; SGU, Kartgenerator).  

 
 
 

 

 

 

Figur 3.13. Konisk spånkärna av kam-
brisk flinta från Rosenkällan i Söderman-
lands län. Teckning: Patrik Gustafsson 
Gillbrand (efter foto av Fredrik Hallgren 
2015).  

Från Näsnalokalen i Södermanland finns en kärnfront från en enpolig 
kärna av svart hälleflinta med slät plattform, 14C-daterad till cirka 6600 f.Kr. 
Plattformsvinkeln ligger på cirka 80º, från vilken man slagit spån med mjuk 
direkt teknik (Gustafsson & Svensson 2012, F71). Vid undersökningen av 
Glysamon i Södermanlands län påträffades en konoid kärna av porfyr med 
en slät plattform, som har en plattformsvinkel om cirka 70º. Från kärnan 
har man slagit spånliknande avslag med direkt teknik (F279). Lokalen har 
14C-daterats till cirka 6500 f.Kr. (Grusmark 2013:25ff). Från Svartkärret 1 i 
Örebro län finns ytterligare en konoid kärna av beigeaktig lokal vulkanit 
med slät plattform med som man slagit spånliknande avslag med direkt 
teknik (F100716). Kärnan har en plattformsvinkel runt 80º. Svartkärret 1 är 
daterad till 6500 f.Kr. (Darmark et al 2009:148). I en nyligen framlagd studie 
om koniska kärnor med eller utan facetterade plattformar har endast en 
kärna med facetterad plattform kunnat beläggas inom studieområdet. Den 
kommer från södra Östergötlands län (Guinard 2018: figur 16). 

Enpoliga koniska kärnor med facetterad plattform förekommer i prebo-
reala kontexter i Norge, men blir betydligt vanligare under mellanmeso-
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litikum (Bjerck 2008:78). På senare tid har det föreslagits att introduktionen 
av facetterade plattformar och tryckteknik kom från nuvarande Ryssland 
och sedan introducerades i nordligaste Finland och Norge under övergån-
gen mellan preboreal och boreal tid. Därefter spred den sig till västra och 
södra Norge omkring 8400–8200 f.Kr., och till Dalarna mellan 8000 och 
7000 f.Kr., men började inte användas förrän cirka 7000 f.Kr. i Danmark 
(Bjerck 2008:87; Damlien 2014:1; Sørensen et al 2013:38f). Det är viktigt att 
påpeka att direkt teknik och släta plattformar förekommer parallellt med de 
facetterade plattformarna. De senare signalerar tryckteknik under både tidig- 
och mellanmesolitikum, även om plattformstypen är mer vanlig under den 
äldre fasen (jfr Damlien 2015:301).  

Endast en konisk kärna är känd från Sujala i nordligaste Finland från 
cirka 8400 f.Kr. (Manninen & Hertell 2011:122f). I Ryssland och Baltikum 
är de däremot vanliga och dateras från tiden före 9000 f.Kr. och framåt i tid 
(Zhilin 2003:168).  

Mikrospånkärnor inom studieområdet är antingen koniska/konoida/ku-
biska till sina former eller utgörs av handtagskärnor. Kärnorna är ofta till-
verkade av flinta eller flintlika lokala material, men även av kvarts (tex Gus-
tafsson & Nordin 2008; Molin & Wikell 2009). 

 
Figur 3.14 Mikrospånkärnor av kvarts med kubiska och konoida former från Ändebol 
274 i Södermanlands län. F843 kan eventuellt utgöra en kärnfront till en handtagskärna. 
Teckning: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Kärnorna av kvarts är vanligen kubiska till konoida till sin form (figur 3.14). 
De uppvisar vanligen en reduktionsfront, även om det förekommer spån-
uttag runt om hela kärnan från vilken man tryckt spån (Gustafsson & 
Nordin 2008:39; Molin & Wikell 2009). Spånnegativen på kärnorna är ofta 
regelbundna och små, vilket indikerar tryckteknik. Bortsett från de kubiska 
och konoida kärnorna finns även koniska kärnor av kvarts, till exempel från 
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Stora Sjögestad i Östergötland (Carlsson, T. 2012:29f, F159 & 246). Fynden 
kan föras till lokalens yngre fas, omkring 7000 f.Kr. 

Koniska mikrospånkärnor förekommer från cirka 7500 f.Kr. i Danmark 
och södra Skandinavien (Vang Petersen 2008:58). Nyligen har det påträffats 
mikrospånkärnor av både kvarts och flinta med kubiska-koniska former på 
Norje Sunnansund i Blekinge som har 14C-daterats till 7600–6700 f.Kr. 
(Kjällquist et al 2014:108, 128,139). Handtagskärnor dateras generellt till 
cirka 6500–4300 f.Kr. i östra Mellansverige. Det har dock föreslagits att de 
förekommer redan från 7500 f.Kr. (Groop & Guinard 2007:210f), en tid 
som inte har kunnat beläggas inom studieområdet. Kärntypen är en ledarte-
fakt under sen Maglemose, Kongemose, Sandarna och Lihult-/Nøstvettradi-
tionen. Däremot är den mycket ovanligt längs norska västkusten (Knutsson, 
K. 1993:40f; Manninen & Knutsson, K. 2011:159; Sjögren 1991:27). Kärn-
typen är också vanlig i Norrland under sen boreal- och atlantisk tid (Eige-
land 2015:133; Knutsson, K. 1980:89; Olofsson 1995; Sørensen 2012: 240).  

I nordligaste Finland finns två kända handtagskärnor (Manninen & 
Hertell 2011:158). Handtagskärnor i skandinavisk mening förekommer inte 
i Ryssland och Baltikum. I stället finns en snarlik kärna som bland annat 
benämns som kilformig kärna (jfr Olofsson 2003:84; Zhilin 2003:167f). 

Sammanfattningsvis kan de ensidiga tvåpoliga kärnorna i östra Mellan-
sverige dateras till 9200–8000 f.Kr. De koniska kärnorna förekommer 
enbart på lokaler daterade till 7200–6300 f.Kr., Däremot finns det spån från 
lokaler daterade till 9200–8000 f.Kr., som slagits från denna typ av kärna (se 
nedan). Man kan dock betona att kärnor med facetterade plattformar inte 
verkar förekomma i studieområdet. Koniska och kubiska mikrospånkärnor 
kan dateras till 7500–6000 f.Kr., medan handtagskärnor i Mellansverige 
dyker upp omkring 6500 f.Kr. 

3.10. Spån 
Avslag är den dominerande fyndkategorin på mesolitiska boplatser i östra 
Mellansverige. Spån däremot är mer sparsamt förekommande om man jäm-
för med andra områden. Det finns en variant av spån som benämns smal-
spån och som brukar dateras till 8200–6500 f.Kr. (Nordqvist 2000:167). Jag 
har dock valt att inte skilja ut smalspån, utan har satt en distinktion vid en 
bredd på 10 millimeter mellan spån och mikrospån. Smalspånens vara eller 
inte vara förtjänar att belysas, men ryms inte inom ramen till denna genom-
gång. 

På Kanaljorden vid Motala har man påträffat fyra spån av flinta och 
kambrisk flinta i ett lager 14C-daterat till cirka 9200 f.Kr. (Hallgren i manus, 
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F71, F977, F184, F534). Från samma lokal finns ytterligare ett tiotal makro-
spån, som även de kan knytas till den preboreala fasen (Hallgren i manus; 
tex, F1460, F1541, F4068). En annan tidig plats där man gjort ett fynd av ett 
flintspån är Laxå. Spånets plattform är skadad och är därför svårt att datera 
utifrån teknologi och morfologi. Lokalen har emellertid strandlinjedaterats 
till 8800 f.Kr. (Knutsson H. et al 2013:10, F1). 

Vid undersökningen av Lövgölen, daterad till cirka 8500 f.Kr., framkom 
sju spån och spånfragment av kambrisk flinta (figur 3.14; Gustafsson, Patrik 
2011a:13f, F114, F140, F270, F273, F283 & F306). Av dessa har ett spån 
gjorts om till en skrapa med hög kant (F273) och ett annat till en borr 
(F283). Därtill har tre spån knäckts av till segment (F114, F286 & F306). 
Samtliga spån har slagits med en mjuk-halvhård hammare med direkt tek-
nik. Bevarade plattformar är breda, linsformade, uppvisar viss preparering 
och slagbulorna är generellt flacka. Därtill finns antydan till slagärr och 
läpp. Spånen är något oregelbundna samt saknar kurvatur. Plattformsvink-
larna ligger mellan 78º och 87º. Därmed kan man dra slutsatsen att de bör 
ha slagits från en enpolig kärna (jfr Damlien 2016:250). En intressant detalj 
är ett medialt spånfragment som uppvisar en så kallad languette-fraktur 
(F140). En typ av brott som är karaktäristiskt för antingen tryckteknik eller 
direkt teknik med mjuk hammare, där kärnan har vilat mot ett städ 
(Damlien 2016:250; Madsen 1992:112ff).  

Den enda spånkärnan som påträffades på Lövgölen var en tvåpolig en-
sidig kärna (ovan). Trots det uppvisar inga av spånen motstående negativ. 
Därav kan man dra slutsatsen att de måste ha slagits från enpoliga kärnor 
såsom den teknologiska beskrivningen här ovan signalerar. De ovan angiv-
na attributen på spånen från Lövgölen anger en tidigmesolitisk datering, vid 
en jämförelse med norska material. Det finns till exempel stora morfo-
logiska likheter med Solum 1, som har daterats till 8800–8400 f.Kr., där 
spånen också är relativt oregelbundna, korta och fragmenterade. Flera upp-
visar dessutom en bred plattform med brant avspaltningsvinkel (Fossum 
2014:132; jfr Damlien 2016:251). 

På Stora Sjögestad i Östergötland, med en brukningsfas runt 8000 f.Kr. 
och en cirka 7000 f.Kr., framkom bland annat nio spån och spånfragment av 
bergart, flinta och kambrisk flinta, varav tre uppvisar retuscher (Carlsson, T. 
2012, F50, F59, F60, F68, F123, F154, F168, F215 & F304, även nedan). Vad 
gäller spånteknologin på Stora Sjögestad föreslås det i rapporten att spånen 
tillhör den mellanmesolitiska spåntraditionen, men eftersom de flesta av spå-
nen är fragmenterade och saknar plattformar är det svårt att avgöra (Knuts-
son, K. & H. 2012:57f). Det enda spånet med en bevarad, ej facetterad platt-
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form har en oregelbunden form och har slagits med direkt teknik (F168). 
Spånfragmenten är vid en jämförelse mycket lika spånen från Lövgölen och 
på samma sätt har man brutit av dem till segment. Ett av spånen har dess-
utom gjorts om till en spånskrapa (F68), precis som på Lövgölen. Min 
bedömning är därför att de snarare ska knytas till lokalens äldsta fas, det vill 
säga omkring 8000 f.Kr. 

Hullingspetsen från Lilla Åby i Östergötland är tillverkad av ett spån av 
flinta (ovan). De mesolitiska aktiviteterna på lokalen har daterats till 8300–
6500 f.Kr. (Appelgren 1995:18ff). På Dagsmosse i Västra Tollstads socken i 
Östergötland påträffades nyligen ett spånfragment av flinta. Dateringar från 
platsen visar på antropogen närvaro mellan 7800 och 6100 f.Kr. (Hallgren 
2015:21, 23). På den mellanmesolitiska lokalen Näsna i Södermanlands län, 
14C-daterad till cirka 6600 f.Kr., framkom bland annat ett misslyckat spån av 
porfyr, en proximaldel av ett spån av hälleflinta samt ett distalt spånfrag-
ment av porfyr (figur 3.15; Gustafsson & Svensson 2012, F72, F185 & F214). 
Från Gullvagnen i Östergötland finns ett spån av brunröd kvartsitisk sand-
sten. Lokalen har daterats till 7200 f.Kr. (figur 3.15; Färjare 1999:10ff, F387). 

På Östergötlands museum finns en samling med sex spån av flinta från 
Slomarp i Mjölby socken, varav tre uppvisar passning (figur 3.15; ÖLM 
C3638). Spånen är relativt oregelbundna, raka i profil med släta och breda 
linsformade plattformar. De uppvisar en kraftig frontpreparering med tyd-
liga slagbulor samt att de har en antydan till läpp. Möjligen finns en distal 
justering av kärnans bas vilket syns på nedre delen på några av spånen. Det 
ger en antydan av att spånen har lösgjorts med hornpuns (jfr Damlien 
2015:125ff). Platsen ligger cirka 110 meter över havet och om den var 
strandbunden skulle det betyda att den är från preboreal tid. Spånens något 
oregelbundna utseende skulle även kunna datera dem till äldre Maglemose 
(jfr Sørensen 2006:291). De teknologiska attributen, bland annat kärnans 
justerade nederdel, pekar dock mot en mellanmesolitisk datering, det vill 
säga cirka 7000 f.Kr. (Knutsson, H. muntligen).  

Spån är vanliga på boplatser i Danmark, södra och västra Skandinavien 
från senpaleolitisk tid samt under tidig- och mellanmesolitisk tid. I Dalarna 
och södra Norrland förekommer de under mellanmesolitisk tid (Sørensen 
et al 2013:20f, 37).  

I Finland har spån påträffats på några få platser längst i norr och i söder 
på platser som har daterats till cirka 8300 f.Kr. (Manninen & Hertell 
2011:113ff). Spån är vanliga i såväl paleolitiska som mesolitiska samman-
hang i Ryssland och Baltikum (Zhilin 2003:167f). 
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Figur 3.15. I den översta raden spån och spånfragment av kambrisk flinta från den tidig-
mesolitiska lokalen Lövgölen i Södermanland. I mitten spån och spånfragment av lokala 
vulkaniter från de mellanmesolitiska lokalerna Gullvagnen i Östergötland och Näsna i 
Södermanland. Underst de mellanmesolitiska flintspånen från Slomarp i Östergötland. 
Teckning: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

För östra Mellansveriges del har det under 1990-talet föreslagits att man 
inte tillverkade mikrospån i det mesolitiska skärgårdsområdet. Tolkningen 
bottnade i att det endast påträffats enstaka mikrospån, som man menade 
hade ingått som delar i färdiga redskap. I stället menade forskarna att man 
får söka sig till Östergötlands län för att finna evidens för mikrospånstekno-
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logi (Lindgren 1997:26, 2007:162; Åkerlund 1996:36). Under senare år har 
dock mikrospånsteknologi i bland annat flinta, kambrisk flinta, kvarts och 
mylonit uppmärksammat i östra Mellansverige (tex Gustafsson & Nordin 
2008; Molin muntligen; Molin & Wikell 2009). De äldsta daterade lokalerna 
med mikrospån i studieområdet är Fågelstad Storgård daterad till cirka 
7700 f.Kr. samt Kerstintorp från cirka 7600 f.Kr. (Carlsson, T. 2012:26f; 
Holm & Lindgren 2008).  

Mikrospån är vanligt förekommande på mellan- och senmesolitiska bo-
platser i Sverige, Norge, Danmark, Ryssland och Baltikum. I Sverige daterar 
man mikrospån generellt till första halvan av 7000-talet ned till 4000 f.Kr., 
precis som i Danmark (Groop & Guinard 2007:210f; Vang Petersen 
2008:54ff). I Norge menar man att de redan dyker upp under den mellan-
mesolitiska kronozonens första del vid 8000 f.Kr. (Bjerck 2008:78).  

I Ryssland och Baltikum finns mikrospån redan från cirka 9000 f.Kr. 
(Zhilin 2003:167f). Mikrospån finns i några enstaka exemplar från odate-
rade kontexter i Finland (Manninen & Hertell 2011:113ff). 

Sammanfattningsvis förekommer spån i östra Mellansverige under sam-
ma tid som i övriga Norden. Under den äldsta fasen, det vill säga 9200–7800 
f.Kr., verkar de i huvudsak vara tillverkade av flinta och kambrisk flinta. 
Senare, 7200–6500 f.Kr., tillverkades de även av olika lokala vulkaniter och 
porfyr. De äldsta 14C-daterade lokalerna i östra Mellansverige med mikro-
spånsteknologi är daterad till cirka 7700 f.Kr. och förekommer sedan en bra 
bit in i senmesolitikum. Därmed kan man säga att dateringarna hamnar 
mellan de som har föreslagits för Danmarks och Norges del. 

3.11. Borrar 
Totalt har sju borrar identifierats, fördelade på lika många lokaler inom 
studieområdet. Borrarna är vanligen små och är tillverkade av spån, mikro-
spån eller avslag med obearbetade plattformar. 

Från Lövgölen, daterad till cirka 8500 f.Kr., finns en spånborr tillverkad 
av kambrisk flinta, där spetsen har tillformats med vad som kan liknas vid 
mikrostickelteknik (figur 3.16; Gustafsson, Patrik 2011a:13f, F283). En snar-
lik spånborr har påträffats vid Norje Nordansund i Blekinge, daterad till 
8400 f.Kr. (Fendin et al 2016:123,130). Från Kränge, cirka 7400 f.Kr., finns 
en borr tillverkad av ett flintspån (figur 3.16; Carlsson, T. 2012; F7). Bägge 
långsidorna uppvisar retuscher som löper ända ut till en tydlig avsmalnande 
spets. Det finns även retuscher på spetsens baksida (figur 3.16). Små borrar 
tillverkade av mikrospån av kambrisk flinta och sydskandinavisk flinta finns 
representerade på Storlyckan, daterad till 6800 f.Kr. (Larsson & Molin 1999; 
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F7061), Stenstugan från 6400 f.Kr. (figur 3.16; Bengtsson 2001; F223) och 
Stensäng daterad till 7500 f.Kr. (Holm & Lindgren 2008; F46). Det finns 
även två borrar tillverkade av avslag av lokal vulkanit, en från Gullvagnen, 
daterad till cirka 7200 f.Kr. (figur 3.16; Färjare 1999, F276) och en från 
Ändebol 274 från cirka 6400 f.Kr.).  

Bortsett från borren från Kränge uppvisar samtliga en närmast asym-
metrisk spets som kan liknas vid en hajtand (figur 3.16). Typen är dock inte 
unik för östra Mellansverige. Det finns liknande exemplar såväl på väst-
kusten som i Blekinge (Fendin et al 2016:130; Toreld 2010:58). Även i 
Norge finns det borrar med detta utseende under mellanmesolitikum 
(Bjerck 2008:78, 80 fig 3.4b).  

Under yngre Hensbackatid blir borrar allmänna i Västsverige. Särskilt 
spånborrar med dubbelsidig retusch anses vara en ledartefakt (Welinder 
1974:149). Därefter är de generellt förekommande i fyndmaterialen, om än 
aldrig i några större mängder, för att i det närmaste helt fasas ut under sen-
mesolitikum (Nordqvist 1999:245, 2000:171ff). I Norge är borrar allmänna 
mellan 8000 och 6500 f.Kr., det vill säga mellanmesolitikum (Bjerck 2008:78). 
I Danmark förekommer spånborrar allmänt under både Maglemose- och 
Kongemosetid, det vill säga 8900–5600 f.Kr. (Vang Petersen 2008:10 &72). 

I Finland finns borrar tillverkade av kvartsavslag (Rankama 2011:233). 
Föremålsformen har inte lyfts fram i Ryssland och Baltikum. 

Borrar förekommer sporadiskt på lokaler i studieområdet som dateras 
till tidsspannet 8500–6300 f.Kr. De äldre är vanligen tillverkade av spån och 
efter cirka år 7000 f.Kr. är de tillverkade av avslag eller mikrospån. 

 
Figur 3.16. Borrar från östra Mellansverige. Teckning: Patrik Gustafsson Gillbrand.  
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3.12. Retuscherade spån och mikrospån 
I östra Mellansverige förekommer både retuscherade spån och mikrospån i 
fyndmaterialen. Frågan är varför man retuscherade spån och mikrospån? 
Förmodligen finns det en estetisk/praktisk förklaring till förfarandet. I grav 
5 på Kongemoseboplatsen Tågerup påträffades en sammansatt benspets 
som kan lyftas fram som ett exempel. Det framstår med tydlighet att man 
velat eftersträva en jämn och välformad egglinje genom retuschering av 
spånsegmenten (jfr Karsten & Knarrström 2003:82f). Alla retuscherade 
mikrospån ryms kanske inte inom den här förklaringen, utan flera skulle 
antagligen även kunna vara en variant på linjaler (se ovan). 

Samtliga retuscherade spån som påträffats inom studieområdet har av-
siktligen brutits av i syfte att skapa lämpliga längder, för att inpassas i ben-
spetsarnas skåror (figur 3.17). Forskare som studerat västsvenska material 
har tidigare lyft fram föremålskategorin. Man har bland annat påpekat att 
på västkusten har de ofta bevarade plattformar samt att minst halva spånet 
har retuscherats (Nordqvist 2000: 45f). I studieområdet finns bara två exem-
plar av den västsvenska varianten, en från Kerstintorp, daterad till 7600 f.Kr. 
(Holm & Lindgren 2008, F66) och en från Svartkärret 1, daterad till cirka 
6500 f.Kr. (Darmark et al 2009, F100209). Övriga fynd utgörs i huvudsak av 
mediala delar. 

Majoriteten av de retuscherade spånen har tillverkats av kambrisk flinta 
och sydskandinavisk flinta, men det finns även ett fynd av lokal vulkanit 
från Svartkärret 1 (figur 3.17; Darmark et al 2009, F100847) och ett mikro-
spånslikande bipolärt avslag av kvarts från Gullvagnen från cirka 7200 f.Kr. 
(Färjare 1999, F341). Oftast har en sida retuscherats, men från Svartkärret 1, 
daterad till 6500 f.Kr., finns ett spån av kambrisk flinta som uppvisar mot-
stående retuscher, det vill säga både på fram- och baksidan (figur 3.17; 
Darmark et al 2009, F100209). Från samma lokal finns även ett mikrospån 
av flinta, med den egenheten att den har retuscher på spånets ventrala sida 
(figur 3.17; ibid, F100684). Vid undersökningen av Kerstintorp påträffades 
ett mikrospån av kambrisk flinta med retuscher på eggen intill plattformen 
samt ett retuscherat inhak, som eventuellt kan ha fungerat som någon form 
av fäste. En alternativ tolkning är att inhaket ska ses som en påbörjad 
mikrostickelretusch (figur 3.17; Holm & Lindgren 2008, F66).  

Stora Sjögestad kan uppvisa ett retuscherat mikrospån av flinta (F275) 
samt två spån, ett av kambrisk flinta och ett av flinta. Lokalen har två bruk-
ningsfaser, en runt 8000 f.Kr. och en vid 7000 f.Kr. (figur 3.17; Carlsson, T. 
2012, F50, F215). Från Kränge, daterad till 7400 f.Kr., finns ett retuscherat 
flintspån representerat i fyndmaterialet (figur 3.17; Carlsson, T. 2014, 
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F1071). På Eklundshov påträffades ett exemplar av flinta med krusta. Loka-
len kan generellt dateras till 6800 f.Kr. (figur 3.17; Gustafsson, Per et al 
2008, F1775). På Stenstugan i Södermanlands län som kan strandlinje-
dateras till cirka 6400 f.Kr., finns också ett retuscherat mikrospån av kamb-
risk flinta (figur 3.16; Bengtsson 2001, F224).  

 
Figur 3.17. Retuscherade mikrospån och spån från östra Mellansverige av kambrisk flinta, 
flinta, lokal vulkanit och kvarts. Teckning: Patrik Gustafsson Gillbrand.  

För den svenska västkustens del har vissa försök gjorts för att lyfta fram de 
retuscherade mikrospånen som en kronologisk markör för tiden 7900–6300 
f.Kr. (Nordqvist 2000: 45f). De retuscherade mikrospånen från graven i 
Tågerup har daterats till 6180–5970 f.Kr. (Karsten & Knarrström 2003:82f). 
I Norge har de daterats till 8000–6500 f.Kr., det vill säga mellanmesolitikum 
(Bjerck 2008:78). I Danmark verkar dock retuscherade mikrospån vara 
relativt ovanliga (Callahan 1985:25).  

Retuscherade mikrospån förekommer inte i Finland, däremot finns det 
spån med retuscher från odaterade sammanhang (Manninen & Hertell 
2011). I Ryssland finns de under både paleolitikum och mesolitikum (Zihlin 
2003:168). 
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Retuscherade mikrospån dyker med andra ord upp på boplatser i östra 
Mellansverige vid mitten av 7000-talet, enligt 14C-daterade och strandlinje-
daterade lokaler, och försvinner omkring 6400 f.Kr. Eftersom perioden 
6000–4000 f.Kr. inte har ingått i denna studie, är det dock osäkert huruvida 
föremålstypen även förekommer på lokaler från den yngre delen av meso-
litikum.  

3.13. Sammanfattande diskussion och kronologi  
Här nedan följer en sammanfattande diskussion om föremålen, deras krono-
logiska placering och geografiska hemvist. I figur 3.18 har jag sammanställt 
föremålen som jag har lyft fram här ovan kronologiskt. Det bör dock påpekas 
att antalet ledartefakter från tiden 9200–8000 f.Kr. är mycket få till antalet. I 
schemat framträder två relativt tydligt åtskilda tidsmässiga grupperingar. 
Den ena utgörs av tiden mellan 9200 och 8000 f.Kr. och den andra mellan 
7500 och 6000 f.Kr. Därmed uppstår en mellanperiod om 500 år, som inte 
är lika distinkt. Fynden och lokalerna kan dock grovt grupperas i perioder 
om 1000 år, som kommer att redogöras för i beskrivningarna som följer.  
 

 
Figur 3.18. Kronologiskt schema över föremål i östra Mellansverige. Den streckade linjen 
betyder att det finns spån som uppvisar de tekniska attributen, men att kärnan saknas. 
Alla föremål som lyfts fram här ovan har inte tagits med. Jag har uteslutit spån och 
koniska kärnor som förekommer över nästan hela den studerade perioden och hulling-
spetsen från Lilla Åby som är än så länge en solitär i området. Det bör även påpekas att 
föremålen från tiden 9200–8000 f.Kr. är mycket få till antalet i jämförelse med de yngre 
delarna av den studerade perioden. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand.  
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Från perioden 9200–8000 f.Kr. finns fynd som visar att grupper av män-
niskor besökte östra Mellansverige strax efter det att inlandsisen hade dragit 
sig tillbaka från området (figur 3.19). De för perioden karaktäristiska fynden 
försvinner överlag cirka 8000 f.Kr., även om förekomster av tångespetsar 
och mikroliter fortsätter en bit in i 7000-talet f.Kr.  

Av artefakterna finns det bara en typ som tydligt visar på likheter med 
finska material. Det är de så kallade Swidryspetsarna. Det som talar emot att 
det skulle vara östliga spetsar är att ingen av dem är tillverkade av till exem-
pel rysk flinta, som annars var brukligt i Finland. Det bör även understrykas 
att det förekommer spetsar med ventral retusch på svenska västkusten 
under samma tid (Schmitt 1995:163ff). 

 
Figur 3.19. Platser med föremål som omnämns i texten från perioden 9200–8000 f.Kr. i 
östra Mellansverige utmarkerade med punkter. Inlandsisen täckte vid den här tiden 
större delen av landmassan norr om dagens Mälaren. Östersjön var i sitt Yoldiastadium. 
Nummer anger lokaler namngivna i figur 3.2. Land efter SGUs kartgenerator med 
strandnivåer motsvarande 11 000 cal BP/9000 f.Kr. och efter Björck 1995:28. Inlands-
isens utbredning cirka 11 000 cal BP/9000 f.Kr. (efter Stroeven et al 2016:105). Karta: 
Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Av den anledningen menar jag att föremålens form, val av råmaterial och 
teknologiska attribut i första hand visar på en nära samhörighet med sven-
ska västkusten och Norge, i andra hand Danmark och södra Skandinavien. 
Fynden och lokalerna återfinns också geografiskt nära den östliga utlöparen 
av Hensbackakulturen i form av Almeölokalen vid Hornborgasjön i Väster-
götland, belägen endast 90 kilometer sydväst om Kanaljorden i Motala 
(Hallgren 2018:237; Kindgren 1995). De tidigaste lokalerna i östra Mellan-
sverige återfinns nära de forna stränderna och via vattenvägar har det varit 
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enkelt att röra sig mellan Kattegatt, Fornvänern och Yoldiahavet med båt. 
Vid periodens slut kom Närkesundet att stängas till bland annat på grund 
av den pågående landhöjningen och Ancylussjön bildades (Björck 1995). 
Något som skulle kunnat ha satt begränsningar för resor mellan västra och 
östra kusten (jfr Pettersson & Wikell 2014:116f). 

De få undersökta lokalerna i studieområdet är små till ytan med fynd-
mängder som uppgår till mellan fem och ett hundratal artefakter (Kanal-
jorden, Laxå, Lövgölen och den äldsta fasen på Stora Sjögestad). Därtill kan 
man räkna in fyndplatserna med ledartefakter som komplement, till exem-
pel Flosjöhyttan, Hults Bruk och Väversunda. Fynden pekar som sagt mot 
en västlig verktygstradition och de små och relativt fåtaliga lokalerna kan 
tolkas som spåren efter små grupper på tillfälligt besök under en tidig land-
namsfas (jfr Bang-Andersen 2003:8f; Åkerlund 2002:42; se även kapitel 2). 

 

 
Figur 3.20. Del av Kolmården med en strandlinje vid 75 meter över havet som motsvarar 
cirka 8500 f.Kr. i tid (SGU, Kartgenartor). På kartan har framinventerade lokaler och en 
delundersökt lokal markerats ut med röda prickar som är eller kan vara från tidsavsnit-
tet: 1. Krokek 111, 2. Krokek 97, 3. Krokek 96, 4. Krokek 99, 5. Krokek 98, 6. Kila objekt 
1, 7. Krokek objekt 2, 8. Kvarsebo objekt 3, 9. Kvarsebo objekt 4, 10. Lunda 269, 11. Lun-
da 288, 12. Lunda objekt 5, 13. Lunda 240, 4. Lövgölen Lunda 239, 15. Lunda objekt 6. 
Observera att lokaler benämnda som objekt ännu inte har erhållit fornlämningsnum-
mer. Källa: författaren; FMIS; Åkerlund et al 2002. Kartan bygger på höjddata (+2) från 
Lantmäteriet. Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Jag ställer mig dock frågande till om bilden av de glesa spåren av människor 
från denna period kan vara riktig. För att undersöka detta har jag gjort en 
sammanställning av framinventerade lokaler inom en begränsad del av Kol-
mården, som kan vara äldre än 8500 f.Kr., Området är beläget mellan 
Krokek i Östergötlands län åt väster och Lundaskog i Södermanlands län i 
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öster (figur 3.20). Dateringen är dock avhängig av att gränsen för Ancylus-
sjöns maximum ligger på 75 meter över havet eller strax därunder. Det bör 
påpekas att det rör sig begränsade inventeringsinsatser och det bör finnas 
fler lokaler än de som markerats ut på bilden. Samtliga lokaler är små, men 
förhållandevis många inom denna begränsade yta. I figuren framträder ett 
varierat skärgårdslandskap. Mängden lokaler ser jag som ett resultat av en 
mobil livsstil. Bilden är representativ för hela östra Mellansverige under den 
aktuella perioden och känns även igen från andra delar som på Södertörn 
(jfr Pettersson & Wikell 2004:455).  

Mellan 8000 och 7000 f.Kr. ökar mängden boplatser i området (figur 
3.21). Perioden inleds dock med 500 år med få ledartefakter, för att efter 
cirka 7500 f.Kr. kraftigt öka i antal. Under den här perioden förekommer 
både små och stora lokaler i studieområdet (Lindgren 1997:23ff; Wikell & 
Pettersson 2009; Åkerlund 2002:42). Föremålen är fortsatt klart västligt 
influerade, trots att vattenvägarna mellan öst och väst har stängts till. De 
tydligaste exemplen är en hullingspets, lancetter, mikrospån (även retusche-
rade) och skafthålshackor; föremål som känns igen från Sandarnakulturen. 
Lokalerna återfinns i såväl skärgårdsmiljö som i inlandet.  

 

 
Figur 3.21. Platser i östra Mellansverige med föremål som omnämns i texten från perio-
den 8000–7000 f.Kr. utmarkerade med punkter. Inlandsisen återfanns vid den här tiden i 
norra Norrland och Östersjön var i sitt sena Ancylusstadium. Nummer anger lokaler 
som är namngivna i figur 3.2. Land efter SGUs kartgenerator med strandnivåer mot-
svarande 10 000 cal BP/8000 f.Kr. och efter Björck 1995:34. Karta: Patrik Gustafsson 
Gillbrand. 
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En intressant iakttagelse som knyter an till den här tidsperioden är att det 
troligen var vid den här tiden som man i större utsträckning började färdas 
längs med åar och sjösystem i inlandet i norra Skåne, Halland och Småland 
(Kjellmark 1944; Knarrström 2000:28; Pagoldh 1995; Persson 2012:92ff, 
209ff;). Men inte bara inlandsmiljöerna var intressanta. Det var nu som 
man för första gången befolkade Gotland (Andersson 2016:83; Apel et al 
2017:4ff). Med andra ord stannade människorna under perioden 8000–7000 
f.Kr. inte upp, utan fortsatte att leva sina liv längs stigarna vid Ancylussjöns 
och Västerhavets stränder samt landen däremellan. 

 

 
Figur 3.22. Platser i östra Mellansverige med föremål som omnämns i texten från perio-
den 7000–6000 f.Kr. utmarkerade med punkter. Inlandsisen var nu i det närmast helt 
borta och Östersjön var nu i sitt Littorinastadium. Nummer anger lokaler som är namn-
givna i figur 3.2. Land efter SGUs kartgenerator med strandnivåer motsvarande 9000 cal 
BP/7000 f.Kr. och efter Björck 1995:35. Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Från perioden 7000–6000 f.Kr. finns det rikligt med små och stora lokaler 
samt föremål inom studieområdet, betydligt fler än vad som redovisas i 
figuren (figur 3.22; Lindgren 1997:23ff; Pettersson & Wikell 2009; Wikell 
2002; Åkerlund 2002:42). I studieområdet förekommer, enligt sammanställ-
ningen här ovan, samma typer av artefakter som i Danmark liksom i södra 
och västra Skandinavien. Framför allt märks detta genom fynd av koniska 
kärnor, spån, retuscherade mikrospån, borrar, linjaler, mikrospånskärnor, 
handtagskärnor och trindyxor (jfr Hermansson & Welinder 1997; Knuts-
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son, K 1993:40). Kontaktnäten var med andra ord vidsträckta och resor var 
sannolikt en del av detta.  

Tidigare har mesolitikum delats in på olika sätt. Bland annat har det före-
slagits att gränsen mellan tidig- och mellanmesolitikum ska sättas till 6500 
f.Kr. alternativt 6700 f.Kr. (Björk et al 2016:16; Larsson et al 1997:14). Pe-
riodindelningar av det här slaget är givetvis konstruktioner som bottnar i när-
varon, eller frånvaron av olika föremål. Om man jämför med det ovan pre-
senterade fyndmaterialet framträder både kronologiska likheter och skillna-
der, som grovt har kunnat delas in i perioder om cirka 1 000 år. Någon gång 
mellan 8000 och 7000 f.Kr. sker någonting som kan komma att ändra synen 
på mellanmesolitikums början, som jag kommer att återkomma till i kapitel 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

 



 

 79 

4. Råmaterial i östra Mellansverige 

I följande kapitel presenteras de råmaterial av sten som förekommer på 
lokalerna i studien. Jag kommer även att undersöka var de olika materialen 
finns naturligt samt se om användandet av olika råmaterial förändras över 
tid och om det föreligger geografiska skillnader. Jag har enbart undersökt 
det slagna stenmaterialet, inte slipstenar eller knackstenar. 

Råmaterialen på mesolitiska boplatser i östra Mellansverige är vid en för-
sta anblick ensartat. Kvarts dominerar stort och utgör generellt mer än 90 
procent (jfr Åkerlund 2001:50f). Dominansen av ett visst råmaterial är dock 
ingenting unikt för studieområdet. Bilden är lika ensidig om man tittar på 
södra Skåne, där flinta utgör lejonparten av materialen. Likadant ser det ut i 
resten av Sverige. I Dalarna till exempel, utgör de lokala materialen minst 90 
procent på de mesolitiska lokalerna (Lannerbro 1976:74). Det speciella är 
inte att det förekommer stora mängder lokala råmaterial, utan att det finns 
icke lokala material närvarande. Bilden som målas upp här är givetvis gene-
rell vilket innebär att det kan dölja sig kronologiska, såväl som geografiska, 
skillnader bland materialen.  

Inom arkeologin finns en lång tradition av att studera olika råmaterial, 
deras härkomst, hur de fungerar teknologiskt, hur de ingått i olika utbytes-
system och så vidare (tex Andrefsky 1994, Aubry et al 2012, Bergsvik & 
Olsen 2003, Binford 1979, Gustafsson, Patrik 2014, Gould & Saggers 1985, 
Hertell & Tallavaara 2011, Kindgren 1991, Nyland 2016). Som jag ser det är 
insamlandet av råmaterial en primär del vid studiet av artefakter. Hur man 
skaffade råmaterial, var detta gjordes och i vilket syfte är grundläggande för 
studiet av det operativa schemat, Chaîne opératoire (jfr Bar-Yosef et al 1992; 
Sellet 1993; Valentin Eriksen 2000). Det vill säga de operativa sekvenserna 
eller produktionsstegen vid tillverkningen av föremål, från anskaffning av 
råmaterial till övergivandet. Genom att rekonstruera en sekvens kan indivi-
duell kunskap, olika val, sociala och kulturella traditioner framträda. 

I följande kapitel har jag gått igenom fyndmaterial från 31 undersökta 
boplatser som är äldre än 6000 f.Kr. i östra Mellansverige (figur 4.1). Fyra 
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lokaler har delundersökts (Laxå, Näshulta, Kanaljorden FU samt Lövgölen), 
medan de övriga har varit föremål för mer omfattande arkeologiska under-
sökningar. Vid studien har jag utgått från att de delundersökta lokalerna 
uppvisar ett representativt fyndmaterial, om än i mindre antal. 
 

 
Figur 4.1. Samtliga lokaler som omnämns i texten. 1. Dalkarlsåsen I (Berggren & Hall-
gren i manus), 2. Dalkarlsåsen II (Berggren i manus), 3. Dalkarlsåsen III (Berggren i 
manus), 4. Eklundshov (Gustafsson, Per et al 2008), 5. Fågelsta Storgård (Carlsson, T. 
2012a), 6. Gladö 298 (Gustafsson & Zillén 2005), 7. Gladö 305 (Gustafsson, Per 2005), 8. 
Gladö 308 (Gustafsson & Zillén 2005), 9. Glysamon (Grusmark 2013), 10. Gullvagnen 
(Färjare 1999), 11. Högby (Larsson, M. 1996), 12. Kanaljorden PB (Hallgren i manus), 
13. Kanaljorden, FU (Molin 2009). 14. Kerstintorp (Holm & Lindgren 2008), 15. Kränge 
(Carlsson, T. 2014), 16. Laxå (Knutsson et al 2013), 17. Lyttersta II (Apel et al 2004), 18. 
Lövgölen (Gustafsson, Patrik 2011a), 19. Lövlund (Ahlbeck & Isaksson 2007), 20. Näsna 
(Gustafsson & Svensson 2012), 21. St Sjögestad (Carlsson, T. 2012b), 22. Stenstugan 
(Bengtsson 2001), 23. Stensäng (Holm & Lindgren 2008), 24. Storlyckan (Larsson & Mo-
lin 1999), 25. Svartkärret 1 (Darmark et al 2009), 26. Svartkärret 2 (Darmark et al 2009), 
27. Svartkärret 3 (Darmark et al 2009), 28. Topp 85 (Pettersson & Wikell 2014), 29, 
Åviken (Holm & Lindgren 2008), 30. Ändebol 274 (Gustafsson & Nordin 2008), 31. 
Ändebol 275 (Gustafsson & Nordin 2008). Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Jag är medveten om att de äldsta undersökta lokalerna, Kanaljorden PB, 
Laxå och Lövgölen är få till antalet och att det statistiska utslaget kan upp-
levas som osäkert. Jag är emellertid av den åsikten att man måste utgå från 
de tillgängliga materialen även om de är få till antalet, annars kan resultatet 
bli snedvridet och därmed missvisande. 
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Det har under arbetets gång uppstått vissa svårigheter att fastställa vilka 
föremål som hör till vilken tid när lokalerna uppvisar flera faser. Ett exem-
pel på det är lokalen Lövgölen där bland annat två olika sorters flinta på-
träffades. Föremålen av kambrisk flinta har tidigmesolitiska teknologiska 
och morfologiska attribut, medan avslagen av sydvästskandinavisk flinta 
bland annat har slipytor, det vill säga den fördes till platsen under tidigneo-
litikum. Kanaljorden innehåller också flera brukningsfaser och när det gäl-
ler den preboreala fasen har jag utgått från de föremål som lyfts fram i rap-
porten från aktuell tidsperiod (Hallgren i manus). Metoden är relativt enkel 
att tillämpa när det handlar om icke lokala råmaterial, men betydlig svårare 
när det gäller kvarts.  

Mängden fynd som påträffats på lokalerna i studien, varierar mellan 13 
och 55 884, där medianen för antalet fynd per lokal är cirka 600. Diskre-
pansen mellan fyndmängderna kan emellertid utgöra ett problem av käll-
kritisk art vilket i sin tur kan påverka det statistiska utfallet vid jämförelser.  

 

 
Figur 4.2. Punktdiagram med lokalernas storlek och antalet fynd som visar att de flesta 
lokalerna i studien är små till ytan med ett litet fyndmaterial. De två avvikande lokalerna 
är Topp 85 med extremt höga  fyndmängder och Eklundshov som är den till ytan största 
lokalen. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Stora fyndmängder hänger vanligen samman med ytstora lokaler och tvärt 
om. Det finns dock avvikelser, till exempel Topp 85, som är en till ytan liten 
lokal, men med över 27 000 fynd (Pettersson & Wikell 2014; 2018b). För att 
tydliggöra bilden har jag i figur 4.1 sammanställt lokalernas storlek med 
antal fynd. I diagrammet kan man tydligt se att majoriteten av lokalerna är 
de som uppvisar minst antal fynd. Det går heller inte att säga att de äldre 
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lokalerna uppvisar få fynd och att fyndmängden skulle öka över tid. Vi har 
till exempel Kränge från 7400 f.Kr. som uppvisar mer än 8 800 fynd och 
Åviken från 6400 f.Kr., med endast 22 fynd (Carlsson, T. 2014; Holm & 
Lindgren 2008).  

Av detta kan man utläsa att det finns en variation mellan lokaler och 
fyndmängder. Olika aktiviteter utfördes på olika platser och däremellan, det 
vill säga att de är ett resultat av en rörlig livsstil. Variationen utgör helheten 
och man kan inte utesluta några lokaler för andra. Därför ser jag det som 
möjligt att utgå från olika kvantitativa data vid jämförande analyser av de 
undersökta materialen i denna studie.  

4.1. Råmaterial 
De råmaterial som jag kommer att lyfta fram här nedan har delats in i två 
grupper, som benämns lokala respektive icke lokala. Indelningarna utgår 
från var olika material finns naturligt i förhållande till studieområdet. 
Kvarts är ett typiskt lokalt material, men egentligen skulle det kunna defi-
nieras som överregionalt, eftersom det både finns och har brukats till red-
skap i större delen av Sverige. Flinta däremot är ett lokalt material i Skåne 
och på Västkusten, men inte i östra Mellansverige. 

Jag har bedömt materialen okulärt och jämfört med insamlade bergarts-
prover från olika platser som jag har besökt. Det är således min subjektiva 
bedömning som här redovisas. Kunskapen om olika bergarter har jag er-
hållit från mångårig erfarenhet inom det uppdragsarkeologiska fältet, tillika 
ett långvarigt personligt intresse av sten, både som geologiska och arkeolo-
giska fenomen. Jag menar att det inte skulle vara möjligt att göra jämförel-
ser mellan olika lokaler och råmaterial om jag hade utgått från den flora av 
bedömningar som olika geologer och arkeologer gjort genom åren. De gjor-
da bergartsbestämningarna varierar stort från person till person. För en 
fördjupad läsning om vad materialen använts till hänvisas till kapitel 3.  

4.1.1. Icke lokala råmaterial  

Flinta förekommer i Danmark och södra Skåne, där den uppträder som no-
duler i kritberggrunden. Materialet finns även som lösa noduler i Danmarks 
och Skånes jordar samt längs med havsstränderna utmed Sveriges västra 
och Norges södra kuster. Den senare typen kallas även strandflinta (figur 
4.3 & 4.6; Högberg & Olausson 2007:18ff). Flintan utgörs av senon- och 
danientyper, men det kan vara svårt att avgöra huruvida den härrör från 
sydvästra Skandinavien eller om det rör sig om strandflinta från västkusten. 
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Därmed får båda områdena ses möjliga platser för insamling av materialet. 
Utifrån en närhetsprincip och eftersom vi vet att man vid den aktuella 
perioden även besökte Kinnekulle för att samla in kambrisk flinta, ser jag 
det som rimligt att anta att huvuddelen av all flinta som användes under 
mesolitikum i östra Mellansverige kom från västkusten/södra Norge. Kris-
tianstadsflinta från nordöstra Skåne och ordovicisk flinta från Öland och 
Gotland förekommer inte i de undersökta samlingarna och är därför inte 
aktuella i den här studien (jfr Högberg & Olausson 2007:78ff). 

 

 
Figur 4.3. Icke lokala råmaterial som förekommer på lokaler inom studieområdet. Till 
vänster ett avslag av flinta från Skåne och till höger två avslag av kambrisk flinta från 
Kinnekulle. Avslagen är nytillverkade. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand.  

Kambrisk flinta förekommer som bitar och noduler i bland annat ett lager 
av alunskiffer i Kinnekulle i västra Västergötland (figur 4.3 & 4.6; Kindgren 
1991:36). Därtill finns en uppgift om förekomst av kambrisk flinta vid 
Motala i Östergötland, som påträffades vid borrningar på 160 meters djup 
och på cirka tio meters djup i Örebro län (Westergård 1944:19, pl2; jfr 
Ogenhall 2014:42). Dessa flintförekomster har dock förmodligen aldrig 
varit tillgängliga under stenåldern. Vid stenbrottet vid Råbäck på Kinne-
kulles västra sida kan man se flinta i skifferlagrets övre skikt, som inte ligger 
djupare än 0,5 meter under markytan, beroende på jordlagrets mäktighet 
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(egen iakttagelse, Kindgren 1991:36). Därför kan det ha varit möjligt att 
gräva sig ned till det flintförande lagret, om det inte fanns någon exponerad 
erosionsbrant med blottad flinta vill säga.  

Den kambriska flintan vid Kinnekulle har även en viss geografisk sprid-
ning förutom dess förekomster i skifferlagret. Den uppträder som rena bitar 
eller innesluten i block av alunskiffer i ett område väster och söder om 
Kinnekulle (Kindgren 1991:35f, Arvidsson, muntligen). På den mellanmeso-
litiska lokalen Svartkärret 1 finns en bit kambrisk flinta med vattenrullad 
utsida (Darmark et al 2009, F100693), vilket indikerar att man även kan ha 
samlat in flintnoduler på stranden vid Vänern eller möjligen i bäckar. 

4.1.2. Lokala råmaterial 

Kvarts är ett i östra Mellansverige lokalt tillgängligt material, som före-
kommer både som ådror i berg och som noduler i moränen (figur 4.5; Lind-
gren 2004:24f). Det är inte ovanligt att se avslag med rundande utsidor i 
samlingarna. Därmed kan man säga att materialet i alla fall delvis har samlats 
in som noduler, till exempel vid sjöstränder, men det är vanligare med avslag 
som inte uppvisar nodulutsidor. Eftersom det finns flera undersökta kvarts-
brott, vet vi att materialet även bröts (tex Broadbent 1979:103ff; Gustafsson, 
Patrik 2006; Hagberg 2009; Lindgren 2004:200ff: Molin et al 2009).  

Grönsten är egentligen ett samlingsnamn för diabas och andra mörka 
bergarter av vulkaniskt ursprung (figur 4.5). Materialet är lokalt tillgängligt 
i studieområdet och förekommer i fast klyft eller som lösa noduler i morä-
nen (Kars et al 2009:7; Lindgren & Nordqvist 1996:57). Med detta menas att 
man antingen fick bryta materialet eller att man samlade in lämpliga stenar. 
Det senare verkar dock inte vara något man föredrog vid tillverkning av yxor 
eftersom noduler ofta uppvisar sämre tillverkningsegenskaper än bruten sten 
(Lekberg 2002:198). Med det menas framför allt att grönstensnoduler har ett 
vittrat och mjukt ytskikt, som gör att knackstenen inte får ”grepp” utan 
snarare ”studsar” på ämnets yta (egen observation). Till skillnad mot kvarts 
är det ovanligt med nodulutsidor på avslagen i samlingarna, vilket jag tolkar 
som att man till övervägande del bröt materialet. Därtill kan det påpekas att 
det nyligen påträffades ett grönstensbrott vid Ramundsbäcken i södra 
Södermanland som styrker antagandet (Gustafsson, Patrik 2011b).  

Hälleflinta är en vulkanisk flintliknande bergart, men med en annan geo-
logisk bildningsprocess än flinta. Det förekommer som lösa noduler i morä-
nen eller i fast berg i området runt Grythyttan i norra Örebro län (figur 4.5 
& 4.6). Därmed kan man säga att materialet är lokalt för östra Mellansveriges 
del. Hälleflinta kan alltså ha brutits eller samlats in som noduler vid sjösträn-
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der, till exempel vid Flintudden (egen observation; Welinder 1994:20). Min-
dre bitar av hälleflinta förekommer ställvis i moränen även i andra delar av 
östra Mellansverige, men är relativt ovanlig (Åhman 1967:10f). Små noduler 
kan bland annat påträffas på stränderna av östra Laxsjön i södra Örebro län 
(egen observation). Även om bergarten är hård, vittrar den lätt och antar 
över tid en vitaktig färg, så kallad vittringshud (figur 4.4; Åhman 1967:11). 
Många föremål i samlingarna av hälleflinta uppvisar just vittringshud. Från 
Svartkärret 1 finns även ett avslag av hälleflinta med rundad utsida, som visar 
att man även samlade in noduler (Darmark et al 2009, F100274). 
 

 
Figur 4.4. På bilden ett avslag av hälleflinta från Bergslagen i norra Örebro län med vitt-
ringshud. Man kan tydligt se den vitaktiga ton materialet antagit över tid. Den ursprung-
liga färgen går inte att se (jfr figur 4.5). Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand.  

Leptit är i princip samma sak som hälleflinta, men har en grövre kornstruk-
tur. Materialet finns i berggrunden i södra Örebro, norra Östergötlands län 
och västra Södermanlands län. Det förekommer både i fast berg och som 
lösa noduler i moränen. Materialet är därför att betrakta som ett lokalt 
material i östra Mellansverige (Andersson & Grandin 2007:12; Ogenhall 
2014:44). I samlingarna har det inte påträffats några föremål som gett tyd-
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liga indikationer på huruvida ursprunget var brutet från berg eller som 
insamlade noduler.  

Ryolit är en ljusfärgad eruptiv bergart med strökorn av fältspat, kvarts 
och glimmer i en tät grundmassa (figur 4.5; Lundegårdh & Brood 2002:76). 
I södra Örebro, norra Östergötlands och västra Södermanlands län är det 
möjlighet att påträffa ryolit i fast berg. Bergarten förekommer även som lösa 
noduler i moränen, framför allt i studieområdets västra delar och är därför 
ett lokalt material (egen iakttagelse, Andersson & Grandin 2007; Ogenhall 
2014:44). Det har varit svårt att avgöra materialet i samlingarna har till-
verkats av brutet material eller om det kommer från insamlade noduler. 
Ryolit finns även på andra platser i landet, till exempel i och vid sjön Mien i 
södra Småland, som användes som verktygsmaterial under stenåldern 
(Nilsson 2003:311ff). 

Hälleflinta, leptit och ryolit benämns hädanefter med samlingsnamnet 
lokala vulkaniter. 

Mylonit eller mylonitisk kvarts är en metamorf flintliknande bergart som 
kännetecknas av en finkornig massa som i huvudsak består av kvarts, med 
smala stråk av mer grovkornig kvarts (figur 4.5 & 4.6: Ogenhall 2014:29 & 
58; Stålhös 1984:14). Mylonit kan påträffas i fast klyft, ofta vid tektoniska 
sprickor som redovisas med bokstaven M på geologiska kartor (SGU). 
Bergarten är lokalt tillgänglig i östra Mellansverige och förekommer i berg-
grunden i ett band genom Mälarmården i Södermanlands län och ner till 
Motala. Ytterligare en koncentration finns i Örebro län. Därtill finns 
mindre förekomster i centrala Södermanlands län, Kolmården och Tuna-
berghalvön (figur 4.6; SGU; Stålhös 1982:67). I den arkeologiska litteraturen 
som behandlar Norrland benämns bergarten vanligen som breccia eller 
breccierad kvarts (jfr Holm 1991:24, 38ff). Efter att ha besökt tio platser där 
det enligt berggrundkartor skall finnas mylonit, kan jag konstatera att 
materialet varierar i både kornstorlek och färg. Den variant som ofta före-
kommer som föremål i samlingarna finns bland annat i fast klyft vid Flint-
sjön i nordöstra Södermanland och i närheten av Kjula flygfält i nordvästra 
Södermanland. Mylonit förekommer även som lösa noduler i moränen i 
studieområdet, även om de inte är särskilt vanliga (egen iakttagelse). I sam-
lingarna har några enstaka avslag med nodulutsida noterats, vilket indikerar 
att materialet åtminstone delvis samlades in som just noduler. Mylonitföre-
målen i samlingarna är dock relativt enhetliga till sin karaktär, vilket talar 
för att man förmodligen brutit materialet. 
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Figur 4.5. En palett av lokala råmaterial som förekommer på tidig- och mellanmesoliti-
ska lokaler i östra Mellansverige. Översta raden från vänster: kvarts, grönsten, mylonit 
och röd porfyr. I den nedre raden lokala vulkaniter i form av fyra avslag av hälleflinta 
med olika färg från Bergslagen samt ett avslag av ryolit från en nodul påträffad i Söder-
manland. Avslagen är nytillverkade. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Porfyrer är hårda bergarter med vulkaniskt ursprung som kännetecknas av 
inbäddade strökorn, vilket ger det typiska prickiga utseendet. Bergarten 
finns i berggrunden i västra Dalarna (Lannerbro 1976). Rundade noduler av 
porfyr förekommer även i stora mängder på sjöstränderna i Dalarna, exem-
pelvis runt Orsasjön (egen iakttagelse). Porfyr i berggrunden förekommer 
även i berggrunden i andra områden, till exempel Småland och Härjedalen 
(figur 4.6).  

I östra Mellansverige förekommer porfyr i form av noduler i både morän 
och isälvsavlagringar, speciellt söder och väster om Mälaren, vilket hänger 
samman med inlandsisens rörelseriktningar (Gustafsson Gillbrand & 
Wikell 2016:104; Lundegårdh et al 1970:233). Det geologiska ursprunget är 
Dalarna och bergarten benämns där som Bredvadsporfyr. Den är oftast röd 
med ljusa eller vita strökorn. Den är relativt vanlig i studieområdet och är 
förhållandevis lätt att påträffa i erosionszoner, i bäckar eller på havs- och 
sjöstränder (figur 4.6; egen iakttagelse; Gustafsson Gillbrand & Wikell 
2016). I samlingarna uppvisar avslagen ofta rundande utsidor, varför ur-
sprunget är insamlade noduler. Bredvadsporfyr kommer nedan att kallas 
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röd porfyr, för att inte blanda ihop den med den plats i Dalarna där mate-
rialet finns naturligt i fast berg. Noduler av bergarten har ofta använts som 
knackstenar, men man har även slagit avslag av materialet (tex Berggren i 
manus; Gustafsson & Svensson 2012). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att östra Mellansveriges mitt-
punkt ligger cirka 300 kilometer från den svenska västkusten och cirka 450 
kilometer från Skåne där källorna för flinta finns. Den kambriska flintan 
återfinns 200 kilometer i västlig riktning vid Kinnekulle. De lokala materialen 
kvarts, grönsten och röd porfyr finns överallt inom studieområdet. Röd 
porfyr är dock mindre vanlig i jordarna i studieområdets nordöstra del och 
mylonit har en viss begränsad utbredning i berggrunden. De lokala vulkani-
terna finns naturligt i den nordvästra delen av östra Mellansverige (figur 4.6).  

 

Figur 4.6. Karta med naturliga förekomster av bergarter som användes under mesoliti-
kum i södra halvan av Skandinavien och Danmark (efter Högberg & Olausson 2007; 
Lannebro 1976:21ff; Lundqvist 2009:11; SGU berggrundskartor; Fossum 2014:142). På 
kartan har inte röd porfyr, kvarts och grönsten tagits med eftersom de är allmänt till-
gängliga inom stora delar av studieområdet. Norr om studieområdet finns asktuff och 
porfyr som är lokala material i Dalarna. Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand.  

4.2. Råmaterial i tid och rum 
Olika råmaterial kan ha använts i varierande omfattning över såväl tid som 
rum. Först kommer förhållandet mellan kvarts, grönsten och övriga 
material att belysas för att skapa en generell översikt. Därefter görs en för-
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djupad analys av de övriga materialen, det vill säga flinta, kambrisk flinta, 
mylonit, lokala vulkaniter och röd porfyr.  

Det förekommer även andra råmaterial som mosten, kvartsit, röd kvart-
sitisk sandsten samt diverse svårbestämbara bergarter i de studerade sam-
lingarna. Eftersom andelen är liten och med tanke på att härkomsten i 
många fall är svår att avgöra har de uteslutits ur studien. 

4.2.1. Kvarts, grönsten och övriga material 

Kvarts förekommer på samtliga boplatser i studieområdet. Mängden kvarts 
varierar mellan 8 och 99 procent, med ett genomsnitt på 93 procent, på de 
undersökta lokalerna. Grönsten består av cirka 4 procent och gruppen 
övriga material utgör cirka tre procent av de litiska materialen.  

I figur 4.7 presenteras samtliga lokaler i studien i kronologisk ordning. I 
bilden kan man se att den största andelen övriga material finns på de äldsta 
lokalerna och mest grönsten finns bland de yngre. Skulle man göra en jäm-
förelse mellan lokaler med få och många fynd framträder emellertid ingen 
skillnad mot figur 4.7. Bilden får därmed anses vara representativ för loka-
lerna inom studieområdet. 

 
Figur 4.7. Samtliga lokaler i studien presenterade i kronologisk ordning med material-
grupperna kvarts, grönsten och övriga råmaterial i procent. Bilden förändras inte vid en 
jämförelse mellan lokaler med få fynd eller många fynd. Staplarna relaterar procentuellt 
till materialmängder inom respektive lokal. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 
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Bilden i grafen är kanske inte helt tydlig, trots det kan man ana vissa skill-
nader och likheter över tid. Genom att dela in lokalerna i intervaller om 500 
år, från 9500–6000 f.Kr., får man en förvisso förenklad bild för de tre mate-
rialgrupperna, men där olika kronologiska förändringar framträder tyd-
ligare (figur 4.8). 

 

 
Figur 4.8. Materialgrupperna kvarts, grönsten och övriga material i antal procent, in-
delade i intervaller om 500 år från 9500–6000 f.Kr., från de undersökta lokalerna. I dia-
grammet kan man se hur övriga material och kvarts byter plats runt 8500–8000 f.Kr. 
samt att grönsten dyker upp runt 7500–7000 f.Kr. Det kan påpekas att bilden blir den-
samma om man jämför lokaler med få respektive många fynd. Bilden kan därmed ses 
som representativ för studieområdet. Det bör även påpekas att lokalerna mellan 9200 
och 8500 f.Kr. endast är tre till antalet. Om de var fler skulle diagrammet eventuellt se 
annorlunda ut. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

I diagrammet kan man notera några större händelser, där den mest iögon-
fallande inföll runt 8500 f.Kr., när gruppen övriga material och kvarts bytte 
plats som dominerande råmaterial. I det inledande skedet av den studerade 
tidsperioden verkar det vara mindre vanligt med kvarts på lokalerna (Ka-
naljorden PB och Laxå). Sedan finns en mindre, om än inte oviktig föränd-
ring när det gäller grönsten, som runt 7500 f.Kr. uppvisar en tydlig uppåt-
gående kurva från att inte ha funnits alls. Något som för övrigt stämmer 
överens med tidigare iakttagelser (Lindgren & Nordqvist 1997:59). Kurvan 
stiger något efter 7000–6500 f.Kr. vilket hänger samman med uppträdandet 
av speciella yxtillverkningsplatser, till exempel Ändebol 275, Dalkarlsåsen II, 
Näsna, Ändebol 274 och Eklundshov. Vid 7000–6500 f.Kr. sker en förändring 
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vad gäller kvarts och övriga material. Det verkar som om den förra kurvan 
avtar medan den senare ökar. Bilden kan emellertid mycket väl se helt 
annorlunda ut om perioden 6000–4000 f.Kr. inkorporerats i studien. De här 
händelserna kommer jag att återkomma till längre fram i kapitlet. 

Om man istället väljer att sortera lokalerna i geografisk ordning från väst 
till öst framträder en annan bild (figur 4.9). Kvarts förekommer som sagt på 
samtliga boplatser i studieområdet. De lokaler som ingår i studien och som 
uppvisar mindre än medeltalet 93 procent kvarts är Kanaljorden PB, Laxå, 
Kerstintorp, Stensäng, Kanaljorden FU, Kränge, Högby, Storlyckan, Näsna, 
Svartkärret 1-3, Dalkarlsåsen II, Åviken, Ändebol 274 och Ändebol 275. 
Samtliga lokaler återfinns i den västra delen av studieområdet utom Dal-
karlsåsen II, som är belägen nordöst om Mälarsänkan. De lokaler som upp-
visar den högsta andelen kvarts hittas i huvudsak i den östra delen av 
studieområdet och representeras av Eklundshov, Gladölokalerna, Lövlund 
och Topp 85 i Stockholms län. Grafen visar även att andelen övriga material 
är generellt högre i den västra delen av studieområdet än i den östra. Bilden 
överensstämmer med en tidigare gjord studie (Åkerlund 1996:37ff). Skill-
naden är att föreliggande studie är mer detaljerad och kan påvisa en gradvis 
minskning av mängderna kvarts från öst till väst inom studieområdet. 

 

 
Figur 4.9. En sammanställning av de lokaler som ingår i studien fördelade på grupperna 
kvarts, grönsten och övriga material presenterade i geografisk ordning, från väst till öst. I 
diagrammet kan man se att det finns en skillnad i form av ett större inslag av övriga ma-
terial i väster och mindre mängder i öster. I mitten och till höger finns lokalerna med de 
största mängderna grönsten. Staplarna relaterar procentuellt av materialmängden inom 
respektive lokal. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 
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Därmed skulle man kunna säga att området däremellan utgör ett mellanting 
mellan de östra och västra delarna. Det finns dock en avvikelse som bottnar 
i att lokalerna Ändebol 274 och 275, Näsna och Dalkarlsåsen II uppvisar 
stora mängder slagen grönsten som kan knytas yxtillverkning. Lokalerna 
ligger i studieområdets centrala och nordöstra delar. Man bör även ha i 
åtanke att inga specialiserade yxtillverkningsplatser från tiden har under-
sökts i områdets västra delar.  

4.2.2. Flinta, kambrisk flinta, mylonit, lokala vulkaniter och röd porfyr 

I nedanstående analys har jag enbart utgått från gruppen övriga material, 
som består av <1-44 procent av den totala fyndmängden på lokalerna i 
studien. I figur 4.10 presenteras råmaterialen i en graf som visar på den 
mångfald och komplexitet av råmaterial som förekommer på lokalerna. 
Diagrammet kan upplevas som något otydligt, men längre fram i studien 
kommer datan att brytas ned och diskuteras mer utförligt. 

 
Figur 4.10. Övriga material i relativ kronologisk ordning. Äldst till vänster och yngst till 
höger. Grafen kan upplevas som svårläst, men den syftar till att ge en bild av den mång-
fald och komplexitet av råmaterial på lokalerna inom studieområdet. Staplarna relaterar 
procentuellt av materialmängden inom respektive lokal. På lokalen Gladö 308 påträffa-
des förutom kvarts fyra avslag av obestämbara råmaterial som inte har tagits med i den 
här studien, därav den tomma stapeln. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 
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Först introduceras de material som inte finns att tillgå lokalt i östra Mellan-
sverige, det vill säga flinta och kambrisk flinta. Den andra gruppen utgörs 
sålunda av lokala material inom studieområdet, det vill säga mylonit, lokala 
vulkaniter (hälleflinta, ryolit och leptit) och röd porfyr.  

Det har föreslagits att råmaterial eller föremål som kommer från platser 
belägna långt borta kan inneha ha ett högre värde än de som förekommer 
lokalt (Helms 1988:118). Värde var något som gav prestige och social status. 
Sådana föremål kan också benämnas som exotiska, ett ord som jag dock vill 
undvika av den anledningen att ordet inbegriper en tolkning och därmed 
också en värdering. Det kan belysas med ett exempel där det har föreslagits 
att människorna i Mälardalsområdet under mesolitikum såg ovanliga 
mikrospån av flinta som exotiska och prestigefyllda, även om de fyllde en 
praktisk funktion (Taffinder 1998:142). Jag menar att det kan vara svårt att 
avgöra vad den tidigmesolitiska människan ansåg som ovanligt eller 
exotiskt. På mesolitiska lokaler i östra Mellansverige förekommer även 
lokala råmaterial, till exempel mylonit i blygsamma mängder. Hur förhöll 
sig den mesolitiska människan till dessa material, det vill säga kan även de 
ha uppfattats som exotiska? 

4.2.3. Kronologiska och rumsliga händelser 

I studieområdet förekommer flinta på såväl de äldsta som de yngsta loka-
lerna i studieområdet. Materialet är närvarande på 61 procent av lokalerna i 
studien och utgör cirka 43 procent av den samlade mängden av de övriga 
materialen. Mellan 9200 f.Kr. och 6700 f.Kr. utgör flinta överlag en stor 
andel av övriga material för att därefter markant minska i antal över tid, 
dock utan att upphöra (figur 4.10 & 4.11).  

Tidigare menade man att kambrisk flinta från Kinnekulle började använ-
das först under mellanmesolitikum i mindre skala, för att sedan utgöra en 
senmesolitisk markör (Kindgren 1991:41ff). Idag vet vi att kambrisk flinta 
förekommer på lokaler i östra Mellansverige redan 9200 f.Kr. (Hallgren i 
manus). Den kambriska flintan återfinns på 68 procent av boplatserna och 
utgör 19 procent av gruppen övriga material i föreliggande studie (figur 
4.10). Enligt den trendlinje som presenteras i figur 4.11 ser man hur mate-
rialet är närmast konstant, men ökar något över tid.  

Mylonit är ett för studieområdet karaktäristiskt råmaterial, även om det 
aldrig utgör några större mängder på de undersökta lokalerna. Bergarten 
uppträder som verktygsmaterial i två distinkta kronologiska grupperingar. 
Först en initial fas mellan 9200 och 8800 f.Kr. Därefter försvinner materialet, 
för att återigen dyka upp igen omkring 7000 f.Kr. (figur 4.10). Det finns 
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emellertid kända, men inte undersökta lokaler med fynd av mylonit, till 
exempel Säbystugan i Lunda socken i Södermanlands län, som kan strand-
linjedateras till cirka 8000 f.Kr. (se avsnitt 3.7.) Därmed skulle luckan kunna 
fyllas ut. Mylonit finns representerad på 25 procent av lokalerna, men utgör 
endast en procent av det totala antalet övriga material i studieområdet och 
verkar dessutom avta över tid (figur 4.11). Bilden skulle med säkerhet 
komma att förändras om tiden efter 6000 f.Kr. tagits med i studien. Mate-
rialet verkar vara mer allmänt förekommande under senmesolitikum (tex 
Molin i manus; Lindgren 2005; Welinder 1977). 

Gruppen lokala vulkaniter utgörs i huvudsak av hälleflinta från Bergs-
lagen i norra Örebro län, men även av ryolit och leptit, som förekommer 
lokalt i moränen inom olika delar av studieområdet. Lokala vulkaniter upp-
träder redan 8800 f.Kr. och återfinns på 61 procent av de lokaler som ingår i 
studien. Vulkaniterna utgör cirka 25 procent av den samlade mängden 
övriga material (figur 4.10). Enligt den trendlinje som presenteras i figur 
4.11 ser man hur materialet ökar mycket svagt i antal över tid.  

 
Figur 4.11. Trendlinjer för övriga material inom studieområdet mellan 9200 f.Kr. och 
6400 f.Kr. Grafen har tagits fram i syfte att utjämna de variationer som förekommer i data-
mängderna och därmed tydliggöra olika tendenser. Enligt grafen visar flinta en avtagande 
trend över tid medan kambrisk flinta har en mer jämn linje med en antydan till ökning. 
Mylonit är vanligare i det tidiga skedet och verkar sedan avta i mängd över tid. Lokala 
vulkaniter följer den kambriska flintan med en svag ökning, medan röd porfyr ökar 
starkt över tid. Bilden kan upplevas som något missvisande eftersom röd porfyr dyker 
upp som redskapsmaterial först omkring 7600 f.Kr. och mylonit förekommer inte på 
några lokaler mellan 8800 f.Kr. och 7000 f.Kr. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Den röda porfyren förekommer på lokaler från och med 7500 f.Kr., där Stens-
äng är den äldsta lokalen. Mer allmänt förekommande blir materialet inte 
förrän omkring 6700 f.Kr. och förekommer på 51 procent av lokalerna, men 
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utgör endast 12 procent av gruppen övriga material (figur 4.10). Enligt grafen 
som presenteras i figur 4.11 ser man hur materialet ökar i mängd över tid.  

Den geografiska fördelningen av den totala mängden övriga råmaterial 
fördelade per län presenteras i figur 4.12. Bilden uppvisar några rumsliga 
mönster som är värda att lyftas fram. Generellt är mängderna och varia-
tionerna av råmaterial (grönsten och kvarts ej medräknat) störst i Örebro 
län och Östergötlands län. Södermanlands län är lite av en hybrid av de två 
västligare områdena. I Stockholms län är variation och mängd betydligt 
mindre. Avvikande är Uppsala län som har en annorlunda sammansättning 
med enbart lokala råmaterial.  

I Östergötlands län utgör flinta en anmärkningsvärd hög andel och 
anledningen till det är Kränge. Lokalen uppvisar cirka 80 procent av all 
flinta från de undersökta lokalerna i länet. Även om man skulle räkna bort 
Kränge, kvarstår Östergötlands län som det område som uppvisar den stör-
sta mängden flinta i östra Mellansverige. Intressant nog skulle då andelen 
flinta hamna i numerärt underläge i förhållande till kambrisk flinta i Öster-
götlands län och därmed likna förhållandet mellan de två flintsorterna i de 
angränsande länen. På det stora hela taget kan man säga att flinta aldrig 
utgör någon dominerande andel av råmaterialen i östra Mellansverige, vil-
ket jag menar hänger samman med avståndet till källorna.  
 

 
Figur 4.12. Karta med diagram som visar den totala fyndmängden av olika råmaterial i 
procent fördelade på Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Östergötlands 
län för perioden 9200–6200 f.Kr. I figuren kan man se att det finns geografiska skillnader 
av olika råmaterial. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 
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Fördelningen av kambrisk flinta i de olika områdena liknar mycket den för 
flinta, med den egenheten att materialet faktiskt överstiger mängden flinta i 
samtliga fall utom i Östergötland (se ovan om diskussion om flinta). Med 
andra ord ökar andelen kambrisk flinta ju närmare man kommer källan vid 
Kinnekulle. 

Mylonit saknas i Stockholms län, är relativt ovanligt i Södermanland och 
Uppsala län, medan den är mer vanligt förekommande i Örebro och Öster-
götlands län. Det verkar finnas en viss korrelation mellan lokaler med mylo-
nit och närheten till källorna, även om bilden inte är helt tydlig. Det borde 
till exempel vara mer vanligt förekommande med materialet på lokalerna i 
Södermanlands län än vad staplarna visar, men det kan å andra sidan vara 
ett utslag av var de undersökta lokalerna är belägna i förhållande till  råma-
terialets källor (jfr figur 4.1, 4.6 & 4.12. Se också avsnitt 4.2.2.).  

 
Figur 4.13. Diagram med icke lokala (flinta och kambrisk flinta) och lokala råmaterial 
(mylonit, lokala vulkaniter och röd porfyr) exklusive kvarts och grönsten indelade i inter-
valler om 500 år inom östra Mellansverige. Indelningen i tid och i två materialgrupper syf-
tar till att tydliggöra förändringar och oförändringar över tid. I bilden kan man se hur de 
olika grupperna böljar fram och tillbaka över tid. Det bör påpekas att de äldsta lokalerna 
är mycket få till antalet. Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Örebro och Södermanlands län är de områden där man i störst utsträckning 
har använt sig av lokala vulkaniter. För Östergötlands del får man nog anse 
materialet som allmänt förekommande, om än inte i lika stor utsträckning 
som i de föregående länen. I Uppsala län saknas kategorin helt, men före-
kommer om än i mycket små mängder i Stockholms län. Återigen kan man 
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säga att det är närheten till fyndigheterna som verkar spela en viss roll (jfr 
figur 4.6). 

Röd porfyr är närvarande på lokaler i alla län, men är mer vanlig i Upp-
sala, Södermanland och Östergötlands län. Skillnaden mellan Uppsala län 
och de övriga länen är markant. Den verkar inte, som i fallet med kambrisk 
flinta, korrelera med närheten till materialets naturliga förekomster efter-
som bergarten förekommer som noduler i moränen inom hela studieom-
rådet, dock inte alls eller i mycket begränsad omfattning i Uppsala län (se 
avsnitt 4.2.2. & 4.5). 

4.3. Sammanfattande diskussion och kronologi  
Jag har i analyserna här ovan bekräftat den tidigare vedertagna bilden av 
östra Mellansverige som ett område där kvarts dominerar stort som rå-
material till verktyg under mesolitikum (jfr Åkerlund 2001:50f). Bilden kan 
uppfattas som ensartad, men det finns avvikelser. Till exempel finns det fyra 
lokaler där andra material dominerar (figur 4.7). Därtill har det visat sig att 
det finns en mängd andra råmaterial som man använde till verktyg. Detta 
ger i mina ögon en mer variationsrik och komplex bild av stenbruket i östra 
Mellansverige.  

Resultaten från studien ligger som grund till den här nedan samman-
fattande diskussionen om noterade förändringar och oförändringar över tid 
och i rum. Intressant nog uppvisar bruket av råmaterial en något annor-
lunda kronologisk situation än den som presenterades i kapitel 3 (jfr figur 
4.13 och nedan). 

Kort efter det att inlandsisen lämnade området, omkring 9500 f.Kr., 
hittar vi de första spåren av människor på Kanaljorden PB och vid Laxå, be-
lägna i studieområdets västra delar (Hallgren i manus; Knutsson, H. et al 
2013). Människorna förde med sig de icke lokala materialen flinta och kam-
brisk flinta (jfr figur 4.8 & 4.12). Därtill använde man sig av lokal kvarts, 
lokala vulkaniter och mylonit, om än i begränsad omfattning. Flintorna 
däremot har en uppenbar västlig hemvist. 

Jag tolkar det som att under perioden 9200–8500 f.Kr. började grupperna 
med människor att komplettera de råmaterial man hade med sig med lokala 
dito. När de medförda materialen inte räckte till, började man använda 
lokala material som komplement och då i första hand flintlika material. De 
icke lokala råmaterialens närvaro vid den här tiden ser jag som ett resultat 
av att man via vattenvägar kunde röra sig mellan västerhavet, Yoldiahavet 
och in i Fornvättern (figur 4.13).  
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Redan omkring 8500 f.Kr. skedde en radikal förändring av valen av 
råmaterial i östra Mellansverige. I figur 4.8 kan man se hur bruket av kvarts 
och övriga material byter plats vid den här tiden. Kvarts blir från och med 
nu det mest använda råmaterialet inom studieområdet. Likaledes skedde en 
förändring mellan användandet av icke lokala material och lokala, exklusive 
kvarts och grönsten, vid denna tid (figur 4.13). 

Jag uppfattar det som att man vid den här tidpunkten eller i tiden strax 
innan lokaliserat källor belägna i bland annat Bergslagen med råmaterial 
som hade flintlika egenskaper. Det kan ses som ett resultat av fler och 
kanske längre besök i den östra skärgården. Vid den här tidpunkten fanns 
fortfarande vattenvägar som band samman den östra och västra kusten. De 
kom dock snart att stängas till genom den pågående landhöjningen. De icke 
lokala råmaterialen som togs med på färderna till östra Mellansverige mins-
kade i antal ju längre österut man kom, vilket löstes med ett ökat bruk av 
lokala material. 

Enligt figur 4.13 kan man se att mängden mylonit, lokala vulkaniter och 
röd porfyr minskar i förhållande till icke lokala råmaterial, som istället ökar 
runt 8000–7500 f.Kr. Vad skeendet kan bero på är oklart, men det kan vara 
så att det handlar om en ökad mängd med resenärer eller i alla fall av ett 
mer frekvent resande till området. I figur 4.8 kan man se att kvarts domine-
rar som råmaterial och ligger hädanefter på en relativt stabil nivå.  

Därefter verkar användandet av olika råmaterial ha stabiliserats, men 
runt 7500 f.Kr. sker ytterligare en förändring. Två nyheter som kommer för 
att stanna är grönsten och röd porfyr (figur 4.8 & 4.10). Grönsten före-
kommer nu mer eller mindre frekvent på lokalerna i studieområdet och 
uppvisar en uppåtgående kurva, som hänger samman med att man började 
tillverka trindyxor vid den här tidpunkten. Röd porfyr uppträder sällan i 
större mängder på lokalerna, bortsett från lokalerna vid Dalkarlsåsen. Efter-
som bergarten är ovanlig i de kvartära jordarna i Uppsala län, kan det vara 
ett resultat av det mobila sättet att leva. Jag tänker mig att man har haft med 
sig noduler från andra håll, till exempel Södermanland, Örebro eller Dalar-
na, där bergarten är allmänt förekommande. Eftersom både flinta och kam-
brisk flinta saknas på Dalkarlsåsen, kan det vara ett tecken på att det rör sig 
om resenärer från Dalarna. 

I figur 4.8 och 4.13 anas ytterligare en förändring mot slutet av det stude-
rade tidsavsnittet som är svårförklarad, där kurvorna verkar vilja mötas 
alternativt korsas Jag tror dock att graferna med största sannolikhet skulle 
se annorlunda ut om man hade utökat föreliggande studie och inkorporerat 
material från tiden därefter. 



4. RÅMATERIAL I ÖSTRA MELLANSVERIGE 

 99 

 
Figur 4.14. Karta som motsvarar tiden runt 9000 f.Kr. med råmaterial som har påträffats 
på lokalerna inom studieområdet och deras naturliga förekomster. Land efter SGUs 
kartgenerator med strandnivåer motsvarande 11000 cal BP/9000 f.Kr. och efter Björck 
1995:28. Inlandsisens utbredning cirka 11 000 cal BP/9000 f.Kr. (efter Stroeven et al 
2016:105). Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka när de 
första människorna kom till östra Mellansverige och varifrån man kom. 
Undersökningen visar på en total avsaknad av råmaterial från öster, till 
exempel rysk och/eller baltisk flinta (jfr Hertell & Tallavaara 2011:13). 
Speciellt i ett inledande skede borde man ha haft flitiga kontakter med sina 
släktingar och vänner, vilket även borde märkas bland fynden på lokalerna i 
studieområdet (se avsnitt 2.5; jfr Fuglestvedt 2009:14; Pettersson & Wikell 
2014:116). Av den anledningen menar jag att vi kan räkna bort migrerande 
grupper från öster under perioden 9200 och 6000 f.Kr. Istället framträder en 
bild, som för övrigt sammanfaller med resultaten i kapitel 3, nämligen att 
människorna under den aktuella tidsperioden rörde sig över ett stort om-
råde, som åtminstone sträckte sig från västkusten, Västergötland, vidare 
upp mot Bergslagen och in i den Östmellansvenska skärgården (figur 4.14).  
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5. Stenbruk under tretusen år 

I de två föregående kapitlen har jag redogjort för artefakter, teknologi och 
råmaterial under tidig- och mellanmesolitikum i östra Mellansverige. Här 
nedan kommer jag att diskutera resultaten med en återkoppling till prob-
lemet och syftet med avhandlingen, det vill säga när och varifrån de första 
människorna kom till regionen. Därtill följer ett resonemang om hur vi ska 
förstå närvaron av artefakterna och råmaterialvariatonen på lokalerna i 
studieområdet.  

Studien av stenbruk sträcker sig från 9200–6200 f.Kr., en period om cirka 
tretusen år. Den långa tiden har här delats in i fem faser som ett resultat av 
noterade förändringar och oförändringar i den materiella kulturen som fram-
trädde i kapitel 3 och 4. Fasindelningarna utgör därmed en förfinad och lokal 
kronologi som jag inleder med att presentera här nedan. Därpå följer en 
diskussion om avstånd, resor och migrationer under aktuell tidsperiod.  

5.1.1. Fas 1, stenbruk vid Yoldiahavets stränder  
(9200–8500 f.Kr.)  

Den äldsta fasen sammanfaller med den värmeperiod som följde efter den 
kallperiod som kallas den preboreala oscillationen som inträffade kort efter 
Yngre Dryas (figur 5.6). Under fas 1 utgörs fynden av skiv- och kärnyxor, 
spån, tångespetsar, ensidiga tvåpoliga kärnor, mikrosticklar, lancetter och 
sticklar av framför allt flinta och kambrisk flinta. Det finns även ett mindre 
inslag av kvarts, mylonit och lokala vulkaniter på de fyndplatser som är 
belägna i den västra delen av studieområdet.  

Föremål och råmaterial kan i huvudsak kopplas till teknologiska tradi-
tioner som finns representerade i de arkeologiska materialen i västra Sverige 
och södra Norge. Fynden och lokalerna ligger geografiskt nära den östliga 
utlöparen av den sena Hensbackakulturen, som kan exemplifieras med 
Almeö (Kindgren 1995:173). Lokalerna inom studieområdet är belägna i 
nära anslutning till den tidens stränder, precis som på västkusten och 
Norge. Via vattenvägarna bör det ha varit enkelt att röra sig mellan Skager-
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rak och Yoldiahavet samt även in i Fornvättern (figur 5.3 & 5.5; Andrén 
2003b; Björck 2008). De kända lokalerna är små till ytan och tolkas här som 
resultaten av korta tillfälliga besök. 

5.1.2. Fas 2, stenbruk vid Ancylussjöns stränder  
(8500–8000 f.Kr.)  

Under den andra fasen under slutet av den preboreala tiden ökar närvaron 
av fynd och lokaler. Det rör sig om kärn- och skivyxor, avslag från skivyx-
tillverkning, borr, spån slagna från koniska kärnor, tångespetsar, spån-
skrapor och ensidiga tvåpoliga kärnor vanligen tillverkade av flinta, kamb-
risk flinta, mylonit och lokala vulkaniter. En avgörande skillnad från före-
gående fas är att från och med nu dominerar kvarts som råmaterial. Andra 
mer flintlika material som mylonit och lokala vulkaniter ökar i mängd på 
lokalerna, medan de icke lokala materialen flinta och kambrisk flinta från 
västra Sverige minskar något i antal. Föremålen uppvisar klart västskandi-
naviska drag vad gäller teknologi, val av råmaterial och morfologi.  

Vid den här tidpunkten strömmade vatten inte längre in till Östersjö-
sänkan. Istället fungerade Närkesundet under en period som Ancylussjöns 
avtappningsområde (Andrén 2003a; Björck 2008). Vattenvägarna är dock 
fortsatt viktiga och återigen hittar vi spåren i kustnära miljöer och i den 
forna skärgården. Fasen sammanfaller med en köldperiod som inte verkar 
ha påverkat den mänskliga närvaron i den östsvenska skärgården negativt 
(figur 5.6). Antalet lokaler som kan dateras till denna fas är nu betydligt fler 
till antalet än tidigare. Jag tolkar det som en ökad närvaro av fler människor 
alternativt att man började uppehålla sig i området under längre perioder, 
vilket i sin tur avspeglas i det ökade bruket av lokala material. Lokalerna är 
fortfarande små till ytan vilket jag ser som ett resultat av kortvariga uppehåll 
på många olika platser. 

5.1.3. Fas 3, stenbruk i inland och vid Ancylussjöns stränder  
(8000–7500 f.Kr.)  

Under den tredje fasen som inträffade under början av den boreala tiden 
ökar mängden lokaler markant i området. Artefakterna är av samma typer 
som i västra Skandinavien. Spån, borrar, en hullingspets, lancetter, koniska 
kärnor och skafthålshackor är de tydligaste markörerna, liksom förekom-
sten av flinta och kambrisk flinta. Fyndplatser och undersökta lokaler 
återfinns i hela studieområdet, dock med en koncentration till fastlands-
området i väster, framför allt nuvarande Östergötlands län, men också ända 
ut i den yttersta skärgården i öster (Wikell 2005). En viktig skillnad mot 
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föregående fas är att kvarts nu dominerar som redskapsmaterial. Dock ver-
kar de andra lokala råmaterialen minska i antal på lokalerna, till förmån för 
flinta och kambrisk flinta. 

Ancylussjön var nu ett faktum och klimatet hade blivit betydligt varmare 
mot tidigare, vilket skapade förutsättningar för skogstillväxten under den 
Boreala kronozonen (figur 5.6). Även om vattenvägarna mellan den västra 
och östra skärgården nu var stängda, fortsatte resandet mellan de två kust-
områdena. Den ökande mängden flinta och kambrisk flinta på lokalerna 
under denna fas kan tyda på att mängden med resenärer var fler till antalet. 
Alternativt kan det ses som ett utslag av ett mer frekvent resande till om-
rådet. Bortsett från kust och skärgård finns nu även belägg för att männis-
korna började etablera sig i inlandsmiljöer, till exempel Fågelstad Storgård, 
som kan dateras till cirka 7700 f.Kr. (Carlsson, T. 2012a). Fyndmängderna 
på lokalerna kan i vissa fall beskrivas som rikliga och i andra som få. Det 
tolkas som ett tecken på att man vistades längre perioder på vissa lokaler 
alternativt besökte vissa platser upprepade gånger.  

5.1.4. Fas 4, stenbruk i inland och vid Littorinahavets stränder  
(7500–7000 f.Kr.)  

Följande fas inleds med en kortare köldperiod, som sammanfaller med att 
Ancylussjöns får ett nytt utlopp via Danmark. Detta sker under den andra 
halvan av den boreala perioden och den inledande delen av den Atlantiska 
tiden. Mot slutet av fasen verkar dock strandförskjutningsprocessen stanna 
upp i samband med att Littorinahavets bildas (figur 5.6; Andrén 2003b). 

Det finns rikligt med både lokaler och lösfynd från denna tid, vilket måste 
tolkas som en kontinuerlig närvaro av människor i området. Det har till 
exempelvis gjorts beräkningar på antalet mesolitiska boplatser i Tyrestaom-
rådet på Södertörn, som kan dateras till 8000–6000 f.Kr. Den resulterade i 
att det finns mer än 28 lokaler per kvadratkilometer (Pettersson & Wikell 
2004:455). Det rör sig förvisso om period om 2 000 år, varför siffran 28 kan 
synas låg. Förmodligen ska antalet lokaler översättas till århundraden, om 
man gör en jämförelse med andra områden som exempelvis Kolmården (jfr 
figur 3.19). 

Fynden karaktäriseras av koniska kärnor, spån, retuscherade mikrospån, 
borrar, linjaler, mikrospånskärnor, mikrospån och trindyxor. Föremålen är 
inte lika uppenbart västligt orienterade, utan snarare sammanfaller med 
stora delar av Danmark och övriga Skandinaviens materiella kultur. De icke 
lokala råmaterialen har dock en fortsatt västlig prägel, med en övervikt för 
kambrisk flinta bland flintsorterna. De lokala inslagen är dock fortsatt 
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dominerande på lokalerna i studieområdet, där kvarts, mylonit och lokala 
vulkaniter nu kompletteras med grönsten och röd porfyr.  

Föremålen och de icke lokala råmaterialen utgör ett indicium för att de 
mesolitiska grupperna inte var bofasta eller enbart levde inom ett begränsat 
rum. Det verkar istället som att de långa resorna fortsatte. Möjligen kan den 
kambriska flintans dominans över flinta signalera att man inte längre hade 
lika frekventa kontakter med västkusten, utan att färderna främst sträckte 
sig mellan Vänern och den östra skärgården. Den utökade floran av lokala 
råmaterial indikerar god lokal kännedom om vilka material som fanns att 
tillgå i östra Mellansverige. Det betyder också att man rörde sig överallt 
inom studieområdet.  

Att det inte finns något som tyder på en minskad rörlighet under perio-
den kan exemplifieras med de rikliga spår av människor som finns längs 
med åarna och sjösystemen i norra Skåne, Halland och Småland (Kjellmark 
1944; Knarrström 2000:28; Pagoldh 1995; Persson 2012:92ff, 209ff). Men 
inte bara inlandsmiljöerna var intressanta. Det var också under den här 
tiden som man för första gången befolkade Gotland (Andersson 2016:83; 
Apel et al 2017:4ff). Även i Östergötland förekommer många lokaler i vad 
som kan karaktäriseras som inlandsmiljöer. 

5.1.5. Fas 5, stenbruk i inland och vid Littorinahavets stränder  
(7000–6000 f.Kr.) 

Den yngsta fasen sammanfaller med den atlantiska tiden och kännetecknas 
av två markanta händelser. För det första har strandförskjutningsprocessen 
inträtt i ett avstannande skede. För det andra har Ancylussjön nu övergått i 
det inledande skedet av Littorinahavet, även kallad Mastogloia (figur 5.5). 

Skillnaden mellan denna fas och den föregående är inte stor vad gäller 
föremål eller val av råmaterial. Det finns dock några artefakter som dyker 
upp under den senare fasen, som kompletterar sammansättningen av före-
mål i form av linjaler och handtagskärnor. Föremål och teknologi sluter 
som tidigare an till såväl de södra om de västra delarna av Skandinavien. De 
icke lokala råmaterialen har en fortsatt västlig prägel, även om de lokala 
råmaterialen dominerar stort, framför allt kvarts och grönsten. 

Föremålskategorin handtagskärnor ansluter till ett vidsträckt tekno-
komplex som inkluderar stora delar av norra Tyskland, Danmark och Skan-
dinavien, utom västra Norge (Knutsson 1993:40f). Linjalerna finns också 
inom ett stort område, men är än så länge bara kända i Skåne, Småland, 
Västergötland och östra Mellansverige (kapitel 3; Sjöström & Nilsson 2009). 
Det finns dock en sydlig och nordlig variation vid produktionen av linjaler. 
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I söder är de vanligen gjorda av spån av flinta medan de i norr huvud-
sakligen är framställda av mikrospån av kambrisk flinta (se avsnitt 3.7). 
Med andra ord verkar människorna i östra Mellansverige ingå i samma 
teknokrets som de människor som var verksamma i nuvarande Västergöt-
land, dock med en delvis egen karaktär vad gäller den materiella kulturen. 

Som jag har visat här ovan finns en tydlig skillnad mellan de tre första 
faserna jämfört med de två yngsta utifrån föremål och råmaterial. De senare 
faserna inbegriper trindyxor, mikrospån och bruket av råmaterialen grön-
sten och röd porfyr som de främsta exemplen på det kitt som binder ihop 
de två faserna. Därför menar jag att för östra Mellansveriges del kan grän-
sen mellan tidig- och mellanmesolitikum flyttas till 7500 f.Kr. och inte som 
tidigare föreslagits 6700/6500 f.Kr. 

5.2. Stenbruk och resor – avslutande diskussion 
Utgångspunkten för detta arbete är en kritisk hållning till den tidigare fram-
lagda hypotesen om att de första människorna som migrerade till östra 
Mellansverige skulle ha kommit från öster. Det huvudsakliga argumentet är 
kvartsens dominans som fyndmaterial på lokalerna i de två områdena på 
ömse sidor av Östersjön (se kapitel 1).  

I min studie har jag inte identifierat några råmaterial eller annat än ett 
fåtal föremål och teknologiska attribut som ansluter till de östra delarna av 
Östersjön. Istället menar jag att föremålen inom studieområdet är av sam-
ma typer som återfinns i Danmark samt västra och södra Skandinavien. 
Därtill förändras den materiella kulturen över tid på samma sätt som där, 
även de ledartefakter som tillverkades av kvarts (kapitel 3). I det inledande 
skedet dominerade flinta och kambrisk flinta som råmaterial. Jag ser det 
som ytterligare ett belägg för att de första människorna som besökte östra 
Mellansverige kom västerifrån.  

5.2.1. Föremål, råmaterial och tillgänglighet 

Majoriteten av de kända ledartefakterna inom studieområdet har som 
tidigare konstaterats tillverkats av flinta och andra flintlika material, dock i 
förhållandevis liten skala. Kvarts däremot förekommer i stora mängder på 
lokalerna, men i gengäld finns det få typologiskt igenkännbara verktyg. 
Bilden gäller i stort sett hela den studerade perioden. Det är endast under 
perioden 9200 fram till 8500 f.Kr. som icke lokala material dominerar (se 
kapitel 3 & 4). Kvarts ger förvisso bra skärande eggar, men kan på ett annat 
plan ses som ett sämre material om man vill tillverka specifika typer av före-
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mål, till exempel spån. Kvartsbruket ska istället ses som ett annat sätt att 
tillverka användbara verktyg på där funktionen var det primära, inte for-
men (jfr Gummesson et al 2017:150). 

En iakttagelse som noterats, men som dock bör testas, är att kvarts på de 
äldsta lokalerna oftare verkar vara av hög kvalité, medan materialet är mer 
varierande under senare delar av mesolitikum. Kvalité i det här fallet hand-
lar om materialets täthet och jämnhet i kristallstrukturen, som i sin tur 
påverkar hur materialet frakturerar (jfr Gummesson et al 2018:140f). Man 
kan säga det är flintlikt. Kvalité används ofta för att beskriva råmaterial och 
dess knack- eller slagbarhet (eng: Knappability). Det vill säga materiella 
kvalitéer, som ökar kontrollen och förutsägbarheten vid reduktionsproces-
sen (jfr Manninen & Knutsson 2014).  

 
Figur 5.1. Schema som visar råmaterialens kvalité, tillgänglighet och föremålsproduktion 
i relation till varandra. Kvalité i det här fallet handlar om materialens förutsägbarhet vid 
reduktionsprocessen. För östra Mellansveriges del kan man placera in kvarts och möj-
ligen röd porfyr i den övre högra rutan. Flinta och kambrisk flinta hamnar i den nedre 
västra rutan. Lokala vulkaniter och mylonit kan också placeras där, trots en relativt hög 
tillgänglighet. Grönsten skulle möjligen hamna i den övre vänstra eller möjligen i den 
högra rutan. Eftersom det inte föreligger någon brist på litiska råmaterial i östra Mellan-
sverige passar den nedre högra rutan inte in här. Figuren är omgjord efter Andrefsky 
(1994:30, figure 2). Figur: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

William Andrefsky har studerat användandet av lokala råmaterial och hur 
olika kvalitéer fördelar sig på undersökta boplatser i västra USA. Han kom-
mer fram till att lokalt tillgängliga råmaterial alltid dominerar oavsett 
materialens kvalité, med ett undantag. Om materialkvalitén är låg har de 
flesta verktygen sällan bearbetats sekundärt, till exempel genom bifacial till-
slagning. Däremot om råmaterialen uppvisar goda teknologiska egenskaper, 
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förekommer både formella och informella verktyg på boplatserna i ungefär 
samma storleksordning. Det har även visat sig att om tillgången på lokala 
råmaterial är låg, har nästan alla formella föremål tillverkats av icke lokala 
material, som dessutom dominerar i mängd. Av de lokala råmaterialen har 
man främst gjort informella föremål (figur 5.1; Andrefsky 1994:29f). Bortsett 
från den sista definitionen att råmaterial till verktyg inte saknades, passar de 
övriga beskrivningarna bra in på det som redovisats ovan (jfr avsnitt 4.1). 

5.2.2. Kvarts och kunskap 

 
Figur 5.2. Karta över mellersta Skandinavien med andel kvarts utryckt i procent under 
tidig- och mellanmesolitikum. Vitt är kvarts och mörkgrått är övriga material inklusive 
grönsten. Om den senare materialgruppen skulle uteslutas, ökar andelen kvarts i Söder-
manlands län till 94 procent och i Uppsala län till 83 procent. För de övriga områdena är 
skillnaderna marginella. Siffrorna är avrundade uppåt i syfte att skapa en förenklad bild. 
Källor: Östra Mellansverige (detta arbete), Västergötland (Leif Arvidsson, muntligen), 
Värmland (Olsson 2007), Västkusten (Jörnmark 2005), Södra Norge (Jaksland 2012a). 
Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Den skarpa gräns mellan kvarts och flinta som forskarna tidigare velat se 
(avsnitt 1.5.3; figur 1.2), blir i den här studien snarare glidande med en 
successivt avtagande mängd med flinta och kambrisk flinta ju länge österut 
man kommer. I figur 5.2 kan man se hur mängden kvarts förändras från 
hög representation i öster till låg i väster. Jag ser detta i första hand som ett 
resultat av avstånd till tillgängliga källor för olika råmaterial, det vill säga ju 
längre bort man var från källorna, desto lägre andel på lokalerna. Kvarts 
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finns förvisso tillgängligt som råmaterial på västkusten, men människorna 
föredrog den lokalt tillgängliga flintan som passade deras syften bättre. 

Det kan knappast ses som märkligt att man i huvudsak använde sig av 
lokala material. Kvartsens dominans handlar helt enkelt om god tillgång till 
ett material som ger effektiva och skarpa eggar. Även inom områden där 
flinta finns naturligt framträder ett liknande mönster, till exempel Pince-
vent i norra Frankrike, där man föredrog en lokal medelgod flintsort fram-
för en högkvalitativ flinta som fanns tillgänglig endast 30 kilometer bort 
(Valentin Eriksen 2000b:239).  

Flinta bars med på färderna västerifrån till den östra skärgården, 
förmodligen i form av personliga föremål. Därmed kan man förklara de 
små mängderna flinta och kambrisk flinta som förekommer på lokalerna i 
östra Mellansverige. Kvarts, eller snarare människor med idén och kun-
skapen om att använda kvarts, färdades även tillbaka till den västra skär-
gården. Kanske är det så vi ska förstå närvaron av de enstaka föremålen av 
kvarts, som till exempel har påträffats på Smårödlokalerna i Bohuslän, 
daterade till Hensbacka- och Sandarnatid (Jörnmark 2005:41, 48f, se även 
Kindgren 1996:202). Lokalerna är samtida med de tidigaste lokalerna i östra 
Mellansverige.  

Jag ser kvartsbruket som ett resultat av de nya erfarenheter som männis-
korna gjorde i den östra skärgården. Carl Persson har fört ett liknande 
resonemang om att resor i olika landskap var en del av lärandeprocessen 
(Persson, C.  2012:255), där syftet var att bli en fullvärdig medlem av sam-
hället. Det var bland annat genom resorna som kunskapen berikades, efter-
som man såväl perceptuellt som materiellt skapade ett engagemang i land-
skapen (jfr Ingold 2011a:150). 

5.2.3. Resandet och rummet 

Genom de gradvisa skillnaderna av olika råmaterial menar jag att det för-
modligen har funnits en direct access, det vill säga att man hade direkt 
åtkomlighet till råvarukällorna. Det finns etnografiska exempel på hur man 
färdades över långa avstånd för att samla in råmaterial i form av olika berg-
arter. På en lokal som heter Puntutjarpa belägen i den västra Australien 
använde människorna mindre mängder av en icke lokal chert, trots att det 
finns bättre lokala material att tillgå. Därtill fanns det yxor på lokalen som 
var tillverkade av material som fanns att tillgå cirka 300 kilometer från 
lokalen. I studien såg forskarna detta som ett resultat av tillämpad och rik-
tad logistik (Gould & Saggers 1985:118). Aboriginerna gjorde med andra 
ord specialresor för att samla in lämpliga bergarter för sina verktyg. I sam-



5. STENBRUK UNDER TRETUSEN ÅR 

 109 

band med färderna passade man också ofta på att besöka heliga platser och 
andra grupper av människor. Därtill har de visat att dessa resor skedde 
relativt ofta och inte bara när det var brist på råmaterial. Resorna kallades 
intressant nog för panalipi, vilket betyder över hela jorden (Gould & Sag-
gers 1985:122f).  

Går det att utesluta att stenar bytte händer vid olika möten, det vill säga 
där material färdades som koordinerade rörelser via mellanhänder (down 
the line)? Ett sådant system skulle förvisso kunna ge en liknande bild vad 
gäller den avtagande effekten från en råvarukälla. I de fall man identifierat 
detta fenomen, uppträder speciella sekundära platser med ett ökat inslag av 
råmaterialet, för att återigen uppvisa en avtagande kurva med det ökade 
avståndet (jfr Kooyman 2001:138ff). De sekundära platserna kan förstås 
som en form av distributionscentran i ett organiserat prehandelssystem. En 
typ av lokaler vi inte känner i studieområdet för den aktuella tidsperioden. 
Man kan också inflika att enligt antropologer är utbytessystem av den här 
typen inte tydligt definierade bland samlare- och jägarsamhällen i motsats till 
de neolitiska. Istället handlar det om gåvor och skyldigheter inom gruppen 
eller de närmaste släktingarna (Sahlins 2004:231).  

I den här studien har jag visat att den tidig- och mellanmesolitiska livs-
stilen karaktäriseras som mobil, vilket tydliggörs av att det är likadana före-
mål och råmaterial som påträffas såväl i östra Mellansverige som i västra 
Sverige (jfr Fuglestvedt 2009:371). Ytterligare exempel som belyser det 
mesolitiska mobila livet med resor mellan olika områden är ett människo-
skelett från Sverkerskapellet i Östergötland från cirka 6300 f.Kr. Platsen 
ligger relativt nära Vättern, men bör uppfattas som en inlandsmiljö. Ske-
lettets 13C-värde indikerar dock att individen framförallt livnärde sig på 
marin föda (Browall 1999, s. 300). Ett annat skelett är den så kallade Öster-
ödskvinnan från Bohusläns skärgård, daterad till cirka 8100 f.Kr. Skelettets 
13C -värden visar att hon till en tredjedel konsumerat marin föda, men att 
hon förmodligen hade växt upp i en inlandsmiljö eller åtminstone i huvud-
sak ätit terrest föda under sin barndom (Ahlström & Sjögren 2009:56f).  

Ylva Stenqvist Millde har diskuterat de två begreppen räckvidd och 
räckhåll. Det första handlar kortfattat om en människas alla samlade resor 
under en livstid. Utgångspunkterna för resorna var ens världsbild, vad som 
ansågs vara möjligt och som gav förutsättningarna vart resorna gick. Räck-
håll handlar om vad det var som satte de fysiska ramarna för resandet. 
Dessa ramar hängde samman med de erfarenheter, mentala föreställningar 
och sociala konventioner som styrde samhället (Stenqvist Millde 2007:114). 
Hennes text handlar om en helt annan tid än den jag skriver om här och där 
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den enskilda individen stått i fokus. Jag ser diskussionen som intressant, 
men vill vidga begreppen från det individuella till det kollektiva, eftersom 
det är så jag uppfattar det mesolitiska samhället.  

 

 
Figur 5.3. Hypotetiska resvägar från den västra kusten till den östra sidan via Kinnekulle 
och Flosjöhyttan. Rutterna baseras på de råmaterial som förekommer på lokalerna inom 
studieområdet under perioden 9500–8000 f.Kr. I öster har lokalerna: 1. Flosjöhyttan, 2. 
Hults Bruk, 3. Kanaljorden PB, 4. Laxå, 5. Lövgölen, 6. Väversunda och 7. Almeö marke-
rats ut. På kartan har även ett urval av samtida eller närmast samtida lokaler på den 
svenska västkusten och södra Norge markerats ut som exempel (tex Björnlanda, Småröd, 
Hensbacka, Högnipen, Pauler, Solum, Nedre Hobekk). Resvägarna sammanfaller för-
modligen med de migrerande populationerna av marina däggdjur och fiskar som tog sig 
in till Östersjösänkan under Yoldiaskedet. Kartan visar hur delar av södra Skandinavien 
kan ha sett ut runt 9000 f.Kr. Land efter SGUs kartgenerator med strandnivåer mot-
svarande 11 000 cal BP/9000 f.Kr. och efter Björck 1995:28. Inlandsisens utbredning 
cirka 11 000 cal BP/9000 f.Kr. (efter Stroeven et al 2016:105). Karta: Patrik Gustafsson 
Gillbrand. 

En resa till Kinnekulle från östra Mellansveriges skärgård är cirka 200 
kilometer lång och var nog att betrakta som helt normal bland människorna 
under den här tiden. Mobiliteten blir därmed ett uttryck för de kulturella 
värderingar och normer som genomsyrade samhället under den aktuella 
tidsperioden. Resorna var helt enkelt en del av den tidig- och mellanmeso-
litiska livsvärlden. Människorna var inte begränsade till ett visst geografiskt 
rum, till exempel den östsvenska skärgården eller den svenska västkusten. 
De rörde sig över betydligt större områden än så. Mary Helms har beskrivit 
den mobila ideologin i vad hon kallar traditionella samhällen. Människorna 
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i dessa samhällen såg inte geografiska rum och avstånd som neutrala be-
grepp. Istället hängde livsrum och avstånd samman med samhälleliga och 
sociala värderingar (Helms 1988:5). Därtill bör man ha i åtanke att små 
grupper kräver sociala nätverk för att fungera och genom resandet ges 
förutsättningarna för detta. 

Närvaron av olika råmaterial på boplatserna visar på att det inte 
handlade om resor från punkt A till B i en rät linje. Världen var mycket 
större än så och människorna var inte begränsade till en plats, utan färdades 
överallt. Man kan således säga att det tidigmesolitiska samhället var 
multilokalt. Resorna mellan alla olika platser gör att det uppstår mängder 
med slingrande linjer som korsar varandra (jfr Ingold 2011a:151).  

De korsande vägarna kan exemplifieras med lokalen Lövgölen i södra 
Södermanland, där fyndmaterialen visar på en uppenbar västlig materiell 
praktik och där råmaterialen, om man bortser från kvarts, kom från Kinne-
kulle i väster samt Bergslagen i nordväst. Resan följde vägar som anslöt till 
olika platser. Några av dem utgjordes av Kinnekulle, Närkesundet, Berg-
slagens södra utlöpare och i Kolmården (figur 5.3). Inte sagt att det var i den 
ordningen eftersom resorna inte hade någon början eller slut. Vissa platser 
utgjordes av återkommande besök, medan andra var av tillfällig karaktär. 
Det fanns helt enkelt ingen slutdestination, det fanns alltid en annan plats 
att färdas till. 

5.2.4. Avståndets problematik 

I kapitel 4 föreslog jag att den flinta som förekommer på de tidig- och 
mellanmesolitiska lokalerna i östra Mellansverige i första hand kom från 
den svenska västkusten. Avstånden till tillgänglig flinta i södra Skandina-
vien är betydligt längre om man jämför med de västliga områdena. Från 
studieområdets mittpunkt och rakt västerut till nuvarande Svinesund vid 
den svenska västkusten är det cirka 250 kilometer och i en rak sydvästlig 
linje är det cirka 400 kilometer till sydvästskånska kusten. I det förra fallet 
kunde man under sen preboreal och tidig boreal tid färdas via vattenvägar 
med båt mellan den västra och östra kusten (Figur 5.4). Skulle man färdas 
med båt till sydvästra Skåne blev avståndet betydligt längre än sträckan i 
ovanstående exempel, men inte omöjlig. 

För att ge perspektiv på avstånd kan man under en dag vandra cirka 20–
30 kilometer, med en hastighet om tre till fyra kilometer per timme i oba-
nad men lättgången terräng. Om terrängen är mer svårforcerad, rör man sig 
i en hastighet om cirka en till två kilometer per timme (Grundsten & Palm-
gren 2001:133f; Fält 2007:98f). Däremot om man färdas med kajak, kan 
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man paddla upp till 50–100 kilometer om dagen (Bjerk 2008:84; Fuglestvedt 
2003:82f). Det ska dock sägas att exemplet bygger på nutida professionella 
paddlare med moderna material och båtar. Ytan som man kan nyttja under 
en båtdag är enorm i jämförelse med att gå. Därtill bör man räkna in för-
delen med att man inte behövde bära på utrustning i händer och på rygg. 
Med andra ord kan man säga att avlägsna platser kommer mycket närmare 
med båt. Även tillgången till rikt varierade resurser ökar avsevärt, tillika 
kontakter med andra grupper.  
 

 
Figur 5.4. Karta med avstånd. Det radiella avståndet mellan cirklarna är 100 kilometer. 
Från studieområdet till Västkusten är det cirka 250 kilometer. Kartan visar hur delar av 
Danmark och södra Skandinavien kan ha sett ut runt 9000 f.Kr. med de lokaler som om-
nämns i figur 5.3. Land efter SGUs kartgenerator med strandnivåer motsvarande 11 000 
cal BP/9000 f.Kr. och efter Björck 1995:28. Inlandsisens utbredning cirka 11 000 cal 
BP/9000 f.Kr. (efter Stroeven et al 2016:105). Karta: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Man kan inte nog poängtera båtens särställning som transportmedel i den 
här typen av miljöer under tidig- och mellanmesolitikum (jfr Bjerk 2008:84; 
Fuglestvedt 2009:377; Pettersson & Wikell 2004:464). Kopplingen till vatten 
blir tydlig och med hjälp av båten upprätthålls, och betonas, det rörliga 
sättet att leva. Det är därför som vi påträffar så många lokaler vid de dåtida 
kusterna, speciellt under de två första inledande faserna (jfr Bjerck 2008:90). 
Därefter börjar man komplettera resorna på vatten med färder på land i 
inlandsmiljöer. Jag ser inte heller detta som att det skulle handla om olika 
grupper med olika sätt att leva, utan som ytterligare ett uttryck för den 
mobila livsstilen.  
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Avståndet mellan den östra skärgården och sydvästra Skandinavien är 
cirka 400 kilometer. Det överstiger de längsta envägsresor som dokumen-
terats etnografiskt. Inuiter på Labrador reste årligen mellan 150 och 250 
kilometer. Det finns även exempel på uppemot 400 kilometer långa resor 
som Chippewaindianer företog i samband med den årliga renjakten. Ge-
mensamt för dess resor var användandet av båtar och hundslädar. Det som 
kännetecknar de långa resorna är framför allt låga populationer, extrema 
klimat och högt beroende av säsongsvisa resurser (Aubry et al 2012:542). 
Även i andra delar av världen med annat klimat färdades man långa 
sträckor, exempelvis i Australien (Gould & Saggers 1985:118). 

Nomadiserande folk som vandrar med sina djurbesättningar från hög-
länder till lågländer, gör det under kortare sträckor med förflyttningar 
under några dagar eller under extremt långa sträckor som 800 kilometer i 
Spanien eller 300–350 kilometer i Italien, så kallad transhumans (Santillo 
Frizell 2006:33). Från våra breddgrader kan man exemplifiera med samer-
nas rajder. En av de längsta företogs av Könkämä sameby från vinterstället i 
Könkämä i nordligaste Sverige till sommarvistet utanför Tromsö, en sträcka 
om drygt 400 kilometer (Ryd 2013:151). Könkämäsamerna hade sju olika 
flyttvägar mellan de två områden och nio olika vilo- och rastplatser längs 
vandringen (Ryd 2013:160). Andra exempel på långa resor är det svenska 
fäbodväsendet där man vallade djur över långa avstånd (Larsson 2009). 

5.2.5. Säsongsvist resande 

En slutsats man kan dra av kapitel 4 är att åtminstone från och med cirka 
8500 f.Kr. dominerar lokala råmaterial på lokalerna i östra Mellansverige. 
Därmed föreslås det här att resorna i huvudsak företagits under sommar-
halvåret, eftersom det förmodligen var mycket problematiskt att samla in 
råmaterial när marken var täckt med snö. 

Nu tror jag inte att det var råmaterialen som var anledningen till dessa 
resor. Istället var det först och främst den mobila livsstilen samt vad man 
jagade, fiskade och samlade som låg bakom rörligheten. Det leder in på den 
transhumana nomadismen. Tim Ingold har velat vidga begreppet till att 
omfatta alla typer av migrationer mellan resurser och inte bara förflyttning 
av flockar av tamdjursbesättningar. Han kallar det för trans-resurs. Det kan 
exemplifieras med Koppar- och Nitsilikeskimåer jagade havslevande djur 
under vinter och vår vid havet, för att sedan förflytta sig inåt land under 
sommaren och hösten för att jaga ren (Ingold 1986:190f). Eftersom de 
lokaler vi känner till från sen preboreal och tidig boreal tid inom studie-
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området ligger vid den dåtida kusten, bör de födoämnen man fokuserade på 
utgöras av vattenlevande djur. 

Om jag leder resonemanget vidare kan en bild målas upp där människor 
migrerade mellan olika resurser. De färdades från väster mot öster om 
våren. Här kunde man jaga säl på de sista isarna. Snart kom också fåglarna 
och de vandrande fiskarna. Senare, mot hösten, vände man om och färdades 
västerut. Platser som Almeö vid Hornborgasjön kan ha utgjort ett annat 
resursområde för landlevande vilt, större variation av ätbara växter och bär 
samt tillgång till olika växtbaserade råmaterial (Kindgren 1991; 1995). Där-
med kan Västkusten ha utgjort ett område som man levde i under vinter-
halvåret. Man kan också säga att det var djuren som visade människorna 
vägen österut.  

5.3. Det bekanta landskapet 
I kapitel 2 presenterade jag olika forskares syn på hur de första migrerande 
grupperna av människor anländer till tidigare obefolkade områden. En 
gemensam nämnare som lyfts fram är den kunskapsprocess som de menar 
var förutsättningen för att etablera sig i ett nytt landområde. En process 
som bland annat inbegrep ett successivt kollektivt lärande om det nya land-
skapet, som syftade till att minimera eventuella risker. En lärandeprocess 
som pågick över många generationer (avsnitt 2.2). 

Här nedan vill jag istället ge en motbild till detta med östra Mellan-
sverige som utgångspunkt. Säsongslevande människor läser landet som ett 
register där landskap, väder och vind bildar en mening. Kunskapen integre-
rades längs vägen som förde människan från plats till plats (Ingold 
2011a:119, 160).  

Med det som utgångspunkt framträder en bild, där olika landskap hela 
tiden fylldes på med mening och därmed blev begripliga. Av det kan man 
påstå att ett landskap där man aldrig tidigare varit, inte ska uppfattas som 
något obekant. En gemensam nämnare för samlare och jägare är att allt är 
levande på ett eller annat sätt (Ingold 2011b:50). Landskapen innehåller 
meningar som finns där för att bli upptäckta, bara vi vet hur. Det vill säga 
att varje berg, kulle, kobbe, skog, sjö eller strand är en potentiell ledtråd eller 
nyckel till förståelsen av landskapet och därför kan även en plats som man 
aldrig tidigare besökt uppfattas som begriplig.  

Jag vill föreslå att de tidigmesolitiska människorna som levde längs med 
den svenska västkusten och södra Norge identifierade sig med kobbarna 
och havet. När de reste österut under den sena Yoldia- och tidiga Ancylus-
tiden kunde de orientera sig i den östra skärgården utan problem eftersom 
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den var en del av dem, precis som landskapet de hade lämnat bakom sig 
(figur 5.5). De upplevde inte den östra skärgården som något annorlunda, utan 
som ett landskap som redan var förankrat i deras medvetande. Eftersom man 
hela tiden reste, var landskapen man färdades genom redan en del av ens livs-
värld. De som kom till den östra skärgården var med andra ord redan här (jfr 
Andersson & Knarrström 1999:112; Pettersson & Wikell 2009:29f; 2014:116f).  

 

 
Figur 5.5. Kobbar och skär i den sörmländska ytterskärgården. En miljö som är mycket 
lik den som finns på den svenska västkusten. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand. 

Det som möjligen avviker från detta mönster var det bräckvattenhav som 
Östersjösänkan då utgjorde. Det är också vid den här tiden som det blev 
möjligt att resa till den östra skärgården via vattenvägen. Inlandsisens av-
smältning hade genererat stora mängder sötvatten, som bildade den Bal-
tiska issjön. Omkring 9500 f.Kr. inträffade övergången mellan den kalla pe-
riod som kallas yngre Dryas och den varmare preboreala kronozonen (figur 
5.6). Detta ledde till att isen flyttade sig norrut, varvid stora mängder söt-
vatten fyllde på Östersjösänkan, som hade sitt utlopp vid Billingen. Sjön 
sänktes med cirka 20 meter, vilket gjorde att den hamnade i nivå med havet 
i väster. Runt 9300 f.Kr. hade isen flyttat sig norr om Mälarsänkan och 
smältvattnet från isen gjorde att jordarna vid det förhållandevis lågt liggan-
de Närkesundet eroderade ned och bildade ett nytt utlopp.  
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Vid den här tiden började även saltvatten att strömma in till issjön. En 
händelse som kan ha sin förklaring i den temperatursänkning som pågick 
under cirka 200 år, den så kallade preboreala oscillationen (Andrén 2003a:7). 
Kallperioden ledde till minskade sötvattensmängder från inlandsisen. I 
stället skapades ett inflöde av saltvatten från väster som gav förutsättningar 
för ökad produktion av plankton, vilket i sin tur bäddade för musslor och 
andra smådjur. Det finns även uppgifter om påträffade ben från sälar och 
torskfiskar från den här tiden. Runt 9100 f.Kr. upphörde detta bräckvatten-
stadium och ett nytt sötvattenstadium började för Östersjöns del (Andrén 
2003a:7; Andrén et al 2011:84ff).  

I en nyligen gjord sammanställning av de äldsta daterade sälskeletten 
från Östersjöområdet, där man även tagit hänsyn till reservoareffekten, har 
det konstaterats att skeletten är från tiden runt 8500 f.Kr. (Hallgren 
2018:237ff). Med andra ord levde sälar i Ancylussjön vid denna tid. Den 
äldsta arten av säl i Östersjöområdet är den så kallade vikaren (Ukkonen 
2002:199f). Det har även gjorts fynd av gråsäl i arkeologiska sammanhang 
(Pettersson & Wikell 2013:81). Man kan dra slutsatsen att den första gången 
som sälarna förmodligen kunde ta sig in i Östersjösänkan var under Yoldia-
skedet, det vill säga mellan 9300–9100 f.Kr. och under den efterföljande tid 
när Ancylussjön dränerades via Närkesundet. En förutsättning för sälarnas 
existens är fisk som också migrerade till innanhavet.  

Under Baltiska issjöns skede fanns populationer med små köldtåliga 
fiskar som storspigg, hornsimpa och nors. De simmade in via olika vatten-
drag och issjöar från kontinenten. Under Yoldiaskedet kom ytterligare fis-
kar som ringbuk, ormfisk, tånglake och sill (Ojaveer & Kalejs 2005:1493). Det 
är också nu som atlantlaxen simmar in till Östersjösänkan. Under Ancylus-
fasen kom den att bilda en genetisk underart, den så kallade Östersjölaxen 
(Karlsson & Karlström 1994:62). Lax förekommer dock mycket sällan i de 
osteologiska materialen och har förmodligen inte utgjort någon viktig pro-
teinkälla för människor under den studerade perioden (Boethius 2018:101f). 

Även om Yoldiahavet hade övergått till ett sötvattensstadium gick det 
fortfarande att via Närkesundet att ta sig in i Östersjösänkan under den så 
kallade Ancylustransgressionen, mellan cirka 9100 och 8500 f.Kr. Skillna-
den mot tidigare var att tröskeln vid sundet hade höjts så pass mycket att 
den hindrade saltvatten att strömma in. Närkesundet fungerade istället som 
sjöns utlopp fram till att öppningen via Dar Sill-området vid nuvarande 
Danmark etablerats omkring 7800 f.Kr. Vid den här tiden hade sunden som 
fanns mellan Fornvänern och Västerhavet, krympt till vad som kan liknas 
vid älvar (Andrén et al 2011:87f).  
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Kanske är det därför som mängden flinta minskade, till förmån för den 
kambriska flintan som kom att bli det dominerande icke lokala råmaterialet 
inom studieområdet, en förändring som sammanföll med tiden runt 8500 
f.Kr. och de öppna vattenvägarnas försvinnande mellan Vänern och väst-
kusten (figur 5.6). 

 
Figur 5.6. Ett kombinationsdiagram med en beskuren strandförskjutningskurva i mörk-
grå linje för norra Södertörn/södra Uppland (Risberg 2003:xlvi), data från grönländska 
iskärnor med värden för syreisotoper som blå linje (NGRIP 2004), kallperioder som ljusblå 
fält, östersjöstadier och klimatologiska kronozoner (Andrén et al 2011) samt de 
identifierade mesolitiska faserna i östra Mellansverige utmarkerade. Figur: Patrik Gustafs-
son Gillbrand.. 

En viktig aspekt som berör samlare och jägare som ofta glöms bort till för-
mån för stelbenta ekologiska adaptiva system, är människans avsiktliga på-
verkan av landskap, val av boplatser, jaktplatser, jagandet av rovdjur för att 
gynna annat vilt och så vidare. Valet av de platser man uppehöll sig på på-
verkades av en mängd olika faktorer, såsom goda transportmöjligheter, 
myggfria platser, undvikandet av kalla platser till förmån för varma, tillgång 
till dricksvatten et cetera. Därtill kan boplatser ligga nära områden där man 
hade tillgång till speciella resurser. Man kan också medvetet undvikit vissa 
områden för att låta viltet få vara ifred och föröka sig (Grøn 2012:176ff).  
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Det ovan anförda kan vara en förklaring till att människor under den 
aktuella perioden växlade mellan den västra skärgården och den östra för 
att medvetet inte tära på resurserna. Det har bland annat poängterats hur 
extremt näringsrika vattnen vid Sveriges västkust var under denna tid. Detta 
bäddade i sin tur för ett rikt marint liv både vad gäller fisk och däggdjur. 
Djurlivet har av flera forskare föreslagits vara förklaringen till det stora 
antalet tidigmesolitiska lokaler som förekommer i Bohuslän (tex Kindgren 
1995:178f; Schmitt 1995; 2015). Det har gjorts beräkningar på att det kan 
finnas som många som 10 000 lokaler på den svenska västkusten, från tiden 
mellan cirka 10 000 och 8500 f.Kr. (Schmitt et al 2006:20). Det inledande 
skedet kan mycket väl utgöra spåren av säsongsvisa resor som genomfördes 
av människor från den nordeuropeiska kontinenten (Kindgren 1996:202; 
Nordqvist 2003:16f; Schmitt 2005:112). På de äldsta lokalerna förekommer 
rikligt med ben från marina däggdjur. Vid övergången till boreal tid och strax 
därefter minskar dock närvaron av de marina däggdjuren i de arkeologiska 
materialen markant, till förmån för fisk. Denna skillnad har tolkats som ett 
resultat av överexploatering av de marina däggdjuren på grund av den stora 
befolkningstätheten i området (Boetius 2018:109ff).  

De minskade mängderna av marina däggdjur på den svenska västkusten 
kan ha varit en orsak till att man började resa till den östra skärgården, där 
sälpopulationer och fisk också förekom. Jakt- och fiskesäsongerna i öst 
skedde förslagsvis under den isfria perioden. Vikaresälen lever i öppet 
vatten, innerskärgårdar och vikar. Den kan till och med gå upp i floder 
(Ukkonen 2002:190). Även gråsäl jagades och den bästa tiden för jakt är 
under våren, när den söker sig upp på klippor i större grupper (Pettersson 
& Wikell 2013:87). Om man jagade säl och fiskade i den östra skärgården 
under sommaren, fick sälarna på västkusten vara ifred. På vintern jagade 
man marina däggdjur och fiskade i den västra skärgården. Den här slut-
satsen kan ses som logisk på flera sätt. Förutom att man inte överutnyttjade 
resurserna, var vintrarna förmodligen något mildare på den västra kusten 
än på den östra sidan. Därtill var havet öppet, vilket underlättade transport 
av fisk och marina däggdjur som man fångade.  

När människor rörde sig genom landskapet och träffade andra personer 
talade de om många olika saker, vilket säkert även inkluderade stenmaterial, 
dess egenskaper och var man får tag på dem. Ingenting tyder på att kunska-
pen om källorna var några hemligheter, endast tillgängliga för vissa individer 
eller grupper. Blandningen av olika material som förekommer på lokalerna i 
östra Mellansverige handlar mer om skillnader i mängd och mindre om 
variation. Likheten i materialsammansättningar tyder på att alla verkade veta 
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var materialen fanns att tillgå, även när man färdades genom skärgården ut 
till de yttersta öarna i öster, där det var det långt till vulkaniterna i nuvarande 
Bergslagen, för att inte tala om flinta.  

De här presenterade föremålen och råmaterialen berättar om mobilitet 
och migration under tidig- och mellanmesolitikum, inte regionalitet. Resan-
det var den konstant som samhället vilade på, medan platserna var till-
fälliga. Det är inte så att jag menar att man var i en evig rörelse, men man 
var alltid på väg. Ett sätt att leva som inte stod i kontrast till det motsatta, 
eftersom det var det enda sättet att leva. Man kan jämföra med Walbiri-
folket i Australien som menar att en persons liv är summan av hans/hennes 
rörelser (Ingold 2011a:151). Man rörde sig över olika områden, med olika 
ekonomiska förutsättningar, i olika sociala sammanhang och med olika syf-
ten. Stora avstånd över land eller vatten var inga problem, det var vardag.  

Landskapet eller snarare världen runt om dessa människor har den iden-
titet som de gav den. Bergen, stränderna, träden, gräsen, vindarna, djuren 
och bergarterna formade dem och deras bild av världen vilken de rörde sig 
genom som resenärer. Människorna läste världen, kände den, observerade 
den och förstod den (jfr Ingold 2011a:119ff). Därmed blir också kvarts och 
andra bergarter självklara. Det handlar inte så mycket om mänsklig identi-
tet, regioner eller territorier, utan om de litiska landskapen och stenbruken. 
Att se kvarts, knacka kvarts och använda föremål av kvarts utgjorde en 
viktig del av det som formade livsvärlden i den östra skärgården, precis som 
tillverkningen av skivyxor, spån och spetsar av vulkaniter och flinta. 

5.4. Epilog 
Boken handlar om stenbruk mellan 9200–6000 f.Kr. i östra Mellansverige. 
Till området kom människor västerifrån på besök kort efter inlandsisen 
drog sig tillbaka. I bagaget hade de med sig både flinta och kambrisk flinta. 
Vid besöken upptäckte de att de välkända materialen inte fanns tillgängliga, 
varefter man började använda sig av lokala råmaterial i mindre skala. Man 
tillverkade de föremål som behövdes med de teknologiska traditioner som 
fanns på den svenska västkusten. Redan omkring 8500 f.Kr. hade männis-
korna på sina återkommande resor upptäckt att det även fanns lokalt till-
gängliga material som fyllde deras behov under de allt längre vistelserna i 
den östra skärgården.  

Under den tretusen år långa period som studerats här, reste männis-
korna kontinuerligt mellan nuvarande västra och östra Sverige, kontakter 
upprätthölls även långt efter det att vattenvägarna hade stängts till. Avstån-
den utgjorde inga hinder och det migrerande livet var det normala. Världen 
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hade initialt under den studerade perioden inga begränsningar för männis-
korna. Mot slutet av perioden blev den kanske till och med större, trots att 
man mer eller mindre levde permanent inom denna del av den skandina-
viska halvön. Stenbruket förändrades över tid, men resandet bestod.  

Denna studie har som alla andra sina ramar. Under forskningsprocessen 
har flera olika spår uppdagats som jag inte haft möjlighet att utveckla och 
undersöka vidare, frågor som helt enkelt kommit att hamna utanför detta 
arbete. En sådan är att studien tidsmässigt upphör vid 6000 f.Kr. Det hade 
varit intressant att följa upp stenbruket fram till neolitikums början. Till 
exempel förekommer inte kristianstadsflinta på de undersökta lokalerna 
inom studieområdet, däremot är materialet närvarande på senmesolitiska 
lokaler. Hade kontaktytorna och resvägarna förändrats mot sydöstra Skåne 
och Smålandskusten, till förmån för den äldre etablerade öst-västliga rutten? 

Ett annat spår som jag endast antytt i boken handlar om grönstens-
yxornas chaîne opératoire i östra Mellansverige. En intressant aspekt är att 
det verkar finnas en fysisk uppdelning av tillverkningsprocessen. Männis-
korna förlade olika delar av yxtillverkningen till geografiskt åtskilda platser. 
Men det är en annan historia som jag kan få anledning att återkomma till i 
framtiden. 
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Summary 
 

Uses of stone – Lithic artefacts, raw materials and mobility in 
Eastern Middle Sweden during the Early- and Middle Mesolithic 

This book explores the subject of stone use (sv. stenbruk), i.e. stone tools, 
raw material and lithic technology. The chronological framework is set to 
9200–6200 cal BC and the geographical setting is eastern central Sweden, 
which consists of the counties of Stockholm, Södermanland, Uppsala, Väst-
manland, Örebro and Östergötland. 

On Mesolithic sites in Eastern Central Sweden, the lithic assemblages 
usually consist of more than 90 percentages of knapped quartz. The domi-
nant raw material has been interpreted by various researchers as an indi-
cation that the first people to arrive in the area most likely came from 
present Finland, where the material also was commonly used during the 
Mesolithic.  

The overall purpose of the study is to investigate when people first came 
to Eastern Central Sweden and where they came from. More precisely, it 
provides a typological, geographical and chronological survey of artefacts 
and the use of different raw materials. 

The study deals with assemblages of artefacts from more than thirty 
archaeologically excavated sites and loose finds in Eastern Central Sweden. 
The objects have then been compared with established typologies and 
chronologies for the rest of the Nordic countries and to some extent Russia 
and the Baltic States. In order to get more sufficient knowledge of different 
raw materials and to gather rocks for comparison, different places where 
lithic materials could have been collected during the Mesolithic was visited, 
such as Cambrian flint at Kinnekulle or vulcanite in Bergslagen. 

In the introductory chapter a short research history concerning the area 
of study is presented under the headings of greenstone axes, quartz and 
shore line displacement. In addition, a discussion about the dated sites 
which are included in the study is made. Most of them are 14C-dated, but a 
few have been dated according to shore line displacement curves.  
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In Chapter 2, the pioneer and colonization concepts are examined more 
closely with a subsequent discussion of resident and mobility during Early 
and Middle Mesolithic. Researchers studying the period often tend to de-
scribe how people left one place for another and imply that movement then 
stopped. This conclusion suggests that the normal condition for people are 
to be resident, however, this contradicts with the idea that the early 
Mesolithic society is characterized as mobile. 

The artefacts that are present in the area of study are described and 
analyzed in Chapter 3 where the chronological frame work of the objects is 
discussed, and comparisons with other areas are made. The objects consist 
of chubby pecked axes, core axes, flake axes, shaft hole picks, microliths and 
micro burins, points, burins, rulers, unifacial blade cores, conical cores, 
micro blade cores, blades, drills, retouched blades and micro blades.  

In the study, two chronologically separated groups have emerged among 
the artefacts, one is between c. 9200 and 8000 cal BC and the other between 
7500 and 6200 cal BC. Thus, a period of 500 years occurs in between, which 
is not as distinct regarding artefact types. However, from the investigation, 
both chronological similarities and differences have emerged among the 
artefacts, which have made it possible to divide the studied period into three 
different phases of approximately 1 000 years each. 

From the period 9200–8000 cal BC, there are artefacts in Eastern Central 
Sweden which show that groups of people visited the area just shortly after 
the Weichselian ice cap had withdrawn from the area. The characteristic 
finds for the period disappeared around 8000 cal BC. The excavated sites 
are few in number and small in size. The objects exhibit great similarities to 
those found on the Swedish west coast. Between 8000 and 7000 cal BC the 
number of sites increases in the area. However, the period begins with 500 
years of considerably low numbers of formal artefacts present in the area, 
while around 7500 cal BC the numbers of lithic artefacts increase. During 
this period there are vast numbers of both small and large sites present in 
the area of study and the artefacts are still clearly connected with the types 
present on the Swedish west coast, even though the waterways between the 
east and the west at this point have been closed due to land up lift processes. 
From the period 7000–6200 cal BC, the picture resembles the previous 
phase regarding sites and artefacts, which indicates that the network of 
contacts was still extensive. 

Chapter 4 starts with a presentation of identified raw materials from 
early and middle Mesolithic sites in Eastern Central Sweden, a study which 
is both descriptive and analytical in character. The materials are also 
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included in a chronological and geographical context. The raw materials 
included in the study are the non-local rocks of flint and Cambrian flint, as 
well as the local raw materials as quartz, greenstone, local vulcanite, mylo-
nite and red porphyry.  

The study has observed differences and similarities in the use of raw 
material over time and in space which appears to be somewhat different from 
the chronological situation than that was observed in the previous chapter.  

From the earliest sites, c. 9200–8800 cal BC, the assemblages consist 
primarily of non-local flint and Cambrian flint and quartz, vulcanite and 
mylonite, albeit to a limited extent. The flint types have an obvious western 
and/or southwestern origin. Already around 8500 cal BC there is a radical 
change in the choice of raw materials in Eastern Central Sweden. From now 
on, quartz became the most widely used raw material. There is also an in-
creased use of other local materials, such as vulcanite. At c. 7500 cal BC two 
new raw materials was introduced, namely greenstone and red porphyry. The 
former rock is from this point more or less frequent on Mesolithic sites in 
the area which can relate to the production of chubby pecked axes. 

Chapter 5 is an evaluation of the analyses presented in chapters 3 and 4, 
with a subsequent discussion that corresponds to the purposes of the disser-
tation, i.e. when people first came to the area of study and where they came 
from. In addition, a discussion regarding mobility and migration in Eastern 
Central Sweden during early post glacial time is carried out.  

The previously proposed interpretation that the first people that arrived 
in present Eastern Central Sweden would have come from Finland have not 
been confirmed. On the contrary, the study has shown that people first 
came for short visits from the Swedish west coast shortly after the with-
drawal of Weichselian ice. They brought both flint and Cambrian flint in 
their luggage. During their visits they soon discovered that flint was not 
present in the eastern archipelago, and soon they began to use locally 
availably raw materials on a small scale. They produced the objects they 
needed with the technological traditions that are documented in the 
archaeological assemblages found on the Swedish west coast. Already 
around 8500 cal BC quartz had become the most commonly used raw 
material, which suggests that people had realised that locally available 
materials could fill their need for sharp edges during their stays in the 
eastern archipelago, a place that could be seen as an extended resource area 
for the west coast groups. The objects and raw materials tell us about 
mobility and migration, not regionalism. Travels and journeys was one of 
the pillars of the Mesolitic society, while places and sites were temporary. 
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Travelling large distances over land or water was not a problem, it was 
everyday life.  

The early Mesolithic people who lived along the Swedish West Coast and 
southern Norway identified themselves with the islands and the sea. As they 
travelled eastwards during the late Yoldia and early Anculus periods, they 
could easily navigate through the seascape, for it was a part of them, just as 
the land-/seascape they had left behind them. They did not experience the 
eastern archipelago as something different. It was already rooted in their 
consciousness. In other words, one could say that those who came to the 
eastern seascape were already here. 

In this study a clear difference among artefacts and the uses of different 
raw materials between 8000 and 7000 cal BC have been highlighted. For this 
reason, it is proposed that the shift between Early and Middle Mesolithic 
can be set at 7500 cal BC, in difference to the earlier division (6700/6500 cal 
BC), at least in the case for Eastern Central Sweden. 

During the three thousand year long period, travelling between the Wes-
tern and Eastern Sweden continued, contacts were maintained even after 
the waterways were closed, due to land uplift processes. Distances were not 
an obstacle, and migrating life was the ordinary way to live. The use of stone 
changed over time, but travel was consistent. 
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Bilaga 1. Arkeologiskt undersökta lokaler  
i studien med 14C-dateringar 

Lokal Lab nr BP ± 14C 1σ Median Avrundad 
median 

Kanaljorden 
PB 

Ua-
39280 9754 118 

9357-
8858 9195 9200 

Topp 85 
Ua-

42172 
8896 49 

8211-
7974 

8078 7800 

Topp 85 
Ua-

42173 8803 54 
8164-
7748 7893   

Topp 85 
Ua-

40237 
8505 148 

7717-
7355 

7551   

Kerstintorp 
Ua-

28573 8520 140 
7738-
7363 7568 7600 

Stensäng 
Ua-

28574 
8425 55 

7570-
7471 

7505 7500 

Kränge 
Ua-

28635  8730 55 
7824-
7611 7755 7400 

Kränge 
Ua-

31098   
8520 108 

7678-
7466 

7562   

Kränge 
Ua-

28636  8380 55 
7528-
7362 7457   

Kränge 
Ua-

31097 
8290 49 

7459-
7199 

7351   

Kränge 
Ua-

31099 8267 50 
7448-
7188 7310   

Kränge 
Ua-

31094  
7148 97 

6200-
5901 

6024   

Gullvagnen 
Ua-
5997 8170 95 

7314-
7062 7189 7200 

Gullvagnen 
Ua-
5998 

8155 95 
7312-
7056 

7169   
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Stora 
Sjögestad 

Ua-
29263 9359 487 

9357-
7953 8749 7200 

Stora 
Sjögestad 

Ua-
29262 

8854 224 
8250-
7685 

7988   

Stora 
Sjögestad 

GrA-
54930 8460 60 

7578-
7500 7530   

Stora 
Sjögestad 

GrA-
54297 

8270 40 
7448-
7191 

7318   

Stora 
Sjögestad 

Ua-
29333 8177 47 

7289-
7077 7173   

Stora 
Sjögestad 

GrA-
53910 

8090 45 
7141-
7040 

7074   

Stora 
Sjögestad 

Ua-
29335 

8013 47 
7056-
6830 

6929   

Stora 
Sjögestad 

Ua-
29332 

7928 45 
7019-
6691 

6820   

Stora 
Sjögestad 

GrA-
53909 

7540 44 
6451-
6391 

6414   

Eklundshov 
Ua-
1377 

8175 120 
7444-
7048 

7192 6800 

Eklundshov 
Ua-
1380 

8160 115 
7421-
7041 

7173   

Eklundshov Ua-340 8030 210 
7250-
6654 

6973   

Eklundshov 
Ua-
4493 

7930 160 
7048-
6646 

6850   

Eklundshov 
Ua-
1378 7905 120 

7027-
6648 6813   

Eklundshov U-4491 7650 75 
6587-
6441 

6506   

Eklundshov 
Ua-
1382 7335 80 

6332-
6079 6197   

Eklundshov Ua-339 7290 240 
6420-
5928 

6170   

Storlyckan 
Ua-
8945 7905 75 

7021-
6652 6805 6800 

Storlyckan 
Ua-
8946 

7865 70 
6900-
6606 

6744   

Högby 
Beta-
54080 8970 100 

8284-
7971 8109 6700 
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Högby 
Beta-
55169 8440 130 

7595-
7337 7473   

Högby 
Beta-
55129 

8330 380 
7781-
6771 

7355   

Högby 
Beta-
54797 8250 250 

7580-
6846 7241   

Högby 
Beta-
53517 

7960 50 
7029-
6777 

6882   

Högby 
Beta-
55168 7910 200 

7066-
6535 6841   

Högby 
Beta-
57139 

7860 70 
6825-
6601 

6736   

Högby 
Beta-
57137 

7740 80 
6641-
6492 

6573   

Högby 
Beta-
57138 

7680 120 
6644-
6429 

6540   

Högby 
Beta-
54076 

7590 70 
6506-
6383 

6449   

Högby 
Beta-
54075 

7500 180 
6565-
6111 

6358   

Högby 
Beta-
54073 

7350 180 
6395-
6061 

6221   

Högby 
Beta-
55128 

7180 230 
6340-
5815 

6066   

Kanaljorden 
FU 

Ua-
28913 

7890 55 
6906-
6646 

6767 6700 

Kanaljorden 
FU 

Ua-
28914  7820 50 

6734-
6592 6651   

Näsna 
Ua-

43061 
7782 58 

6659-
6510 

6609 6600 

Näsna 
Ua-

43062 7682 49 
6587-
6468 6525   

Glysamon 
Ua-

30030 
7869 54 

6816-
6641 

6734 6500 

Glysamon 
Ua-

30028 7675 60 
6588-
6463 6523   

Glysamon 
Ua-

30033 
7169 46 

6067-
6003 

6037   

Dalkarlsåsen 
II  - 7878 35 

6766-
6651 6723 6500 
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Dalkarlsåsen 
II  - 7669 47 

6567-
6461 6513   

Dalkarlsåsen 
II 

 - 7673 37 
6565-
6465 

6512   

Svartkärret 1 
Ua-

35077 7800 55 
6690-
6533 6628 6500 

Svartkärret 1 
Ua-

23473 
7750 55 

6638-
6510 

6574   

Svartkärret 1 
Ua-

35075 7660 55 
6568-
6454 6508   

Svartkärret 1 
Ua-

35076 
7650 55 

6565-
6444 

6499   

Svartkärret 1 
Ua-

35078 
7615 55 

6506-
6420 

6467   

Dalkarlsåsen 
I 

 - 7592 37 
6467-
6428 

6447 6400 

Dalkarlsåsen 
I 

 - 7597 39 
6470-
6428 

6450   

Dalkarlsåsen 
I 

 - 7185 36 
6067-
6016 

6044   

Åviken 
Ua-

28576 
7875 50 

6811-
6645 

6738 6400 

Åviken 
Ua-

28575 
7265 55 

6211-
6070 

6138   

Dalkarlsåsen 
III 

 - 7630 35 
6491-
6441 

6469 6400 

Dalkarlsåsen 
III  - 7412 35 

6356-
6236 6306   

Ändebol 274 
Ua-

32957 
7520 50 

6448-
6273 

6394 6400 

Ändebol 274 
Ua-

35606 7425 55 
6366-
6245 6309   

Svartkärret 3 
Ua-

38390 
7655 61 

6568-
6447 

6506 6300 

Svartkärret 3 
Ua-

38389 7531 48 
6452-
6376 6405   

Svartkärret 3 
Ua-

23496 
7385 65 

6377-
6212 

6267   

Svartkärret 3 
Ua-

23494 7320 65 
6235-
6088 6174   
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Bilaga 2. Strandförskjutningskurvor 

 
1. Strandförskjutningskurva för Laxå i Örebro län belägen på cirka 110 meter över havet 
vilket motsvarar 10 800 år före nu (Cal BP), det vill säga cirka 8800 f.Kr. Källa: Kartgene-
rator. Tema Strandnivå. © Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

 
2. Strandförskjutningskurva för Lövgölen i Södermanlands län belägen på cirka 75 meter 
över havet vilket motsvarar cirka 10 500 år före nu (Cal BP), det vill säga cirka 8500 f.Kr. 
Spåren av den transgression som man kan se på kurvan runt 10 000 före nu är vaga till 
obefintliga. Det handlar förmodligen om ett avstannat förlopp där strandnivån stått stilla 
under en tid (jfr Risberg 2003:xlv1). Källa: Kartgenerator. Tema Strandnivå. © Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). 
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3. Strandförskjutningskurva för Gladölokalerna i Stockholms län belägna på mellan 70 
och 66 meter över havet vilket motsvarar cirka 9500–9300 år före nu (Cal BP), det vill 
säga cirka 7500–7300 f.Kr. Källa: Risberg et al 2006:45. 

 
4. Strandförskjutningskurva för Lyttersta i Södermanlands län belägen på cirka 60 meter 
över havet vilket motsvarar 9 000 år före nu (Cal BP), det vill säga cirka 7000 f.Kr. Källa: 
Kartgenerator. Tema Strandnivå. © Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
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5. Strandförskjutningskurva för Svartkärret 2 i Örebro län belägen på cirka 70 meter 
över havet vilket motsvarar 9 000 år före nu (Cal BP), det vill säga cirka 7000 f.Kr. Här 
föreligger dock en tveksamhet vad gäller den beräknade kurvan eftersom de två intillig-
gande lokalerna Svartkärret 1 som är belägen 75 meter över havet och Svartkärret 3 som 
ligger 67 meter över havet har 14C-daterats till cirka 6500 f.Kr. respektive 6300 f.Kr. Samtliga 
lokaler uppvisar dessutom ett likartat fyndinnehåll. Svartkärret 2 bör därför dateras till 6200 
f.Kr. Källa: Kartgenerator. Tema Strandnivå. © Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

 
6. Strandförskjutningskurva för Stenstugan i Södermanlands län belägen på cirka 50 
meter över havet vilket motsvarar 9000 år före nu (Cal BP), det vill säga cirka 7000 f.Kr. 
Källa: Kartgenerator. Tema Strandnivå. © Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
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7. Strandförskjutningskurva för Lövlund i Stockholms län belägen på cirka 57 meter över 
havet vilket motsvarar 8400 år före nu (Cal BP), det vill säga cirka 6400 f.Kr. Källa: Ris-
berg et al 2006:45. 

 
8. Strandförskjutningskurva för Ändebol 275 i Södermanlands län belägen på cirka 50 
meter över havet vilket motsvarar 8 400 år före nu (Cal BP), det vill säga cirka 6400 f.Kr. 
Källa: Kartgenerator. Tema Strandnivå. © Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
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När isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden följde människan 
tätt i dess spår. Området runt Mälardalen utgjordes då av skärgård och 
människorna färdades över vattnet. Arkeologerna har länge diskuterat 
varifrån människorna kom. 

Föreliggande arbete prövar olika tolkningar genom att studera föremål 
och råmaterial av sten från ett trettiotal olika platser. Med utgångspunkt 
i undersökningens resultat förs därefter en diskussion om resor, mo-
bilitet och migration. Texten vittnar om resandets betydelse och hur 
vi människor söker oss bortom horisonten. Föremålen av sten följer 
oss genom tid och rum och gör det möjligt att närma oss andra 
föreställningar om världen, även det som vi idag uppfattar som märkligt 
och annorlunda.

Patrik Gustafsson Gillbrand är arkeolog verksam vid Södertörns 
högskola och Sörmlands Arkeologi AB. Detta är hans licentiatuppsats.
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