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Litteraturöversikt
Strandförskjutningslitteratur och stenålderskronologi
Av Stig Welinder

Under de sista fem åren har en serie avhandlingar och uppsatser om strandförskjutningen under postglacial tid Utefter
kuststräckan från Uddevalla till Stockholm
utkommit. Nägra omvälvande nya resultat
har knappast framkommit genom dessa arbeten, men en detaljerad kunskap om speciellt lillorinalransgressionens förlopp kan
nu sägas föreligga i flera områden. Några
försök att utnyttja resultaten inom stenälderskronologin har redan gjorts. Här presenteras den senaste litteraturen, som berör strandförskjutningen i de tre arkeologiskt hårt exploaterade områdena i Skåne,
Västkusten och mälarområdet.
Skåne
1971 framlade Björn Berglund en preliminär översikt över littorinatransgresslonens
förlopp i Blekinge (Berglund 1971). Arbetet
utgör en revidering av ett tidigare arbete
av samma författare från 1964. Det är baserat på en ingående studie av lagunlagerföljden vid Siretorp och på mindre arbeten av
en rad elever till Björn Berglund (Kerstin
Bengtsson, Hans Bruch, Håkan Henriksson,
Ronnie Liljegren, Karl-Erik Nyländer). Den
sammanfattande strandlörskjtitningskurvan
som gäller för kuststräckan mellan Siretorp

och Torhamn, är grundad på 8 pollenanalytiskt undersökta lokaler och studier av 4
områden med välutbildade strandvallar, där
de olika transgressionernas absoluta höjd
över havet kan bestämmas. Kronologin bygger pä 50 C 14-dateringar.

Littorinatransgressionen i Blekinge består

av 6 separata liansgressionsmaxima, vilka
dateras enligt nedanstående schema:
VI
V
IV
III
II
I

2 l()0-1900 B.C.
2700-25OO B.C.
350O-330O B.C.
39OO-360O B.C.
45OO-43OO B.C.
50OO-470O B.C.

1971 kunde Björn Berglund inle bestämma
vilken av de båda transgrcssionerna III och
IV som nått högst. Han ansåg att de tillsammans bildat postglaciala maximal i
Blekinge 7.5 m över havet.
I transgiessionsschemat har inordnats
strandvallarna kring den gropkeramiska boplatsen Björkärr med keramik av Säter IIItyp. Björn Berglund anser att boplatslagret,
som är C 14-daterat till c. 2400 B.C, är yngre
än transgression V.
Björn Berglunds transgressionsschema har
delvis kunnat anknytas till den arkeologiska
kronologin genom en mindre undersökning
vid Siretorp genom Lunds universitets historiska museum. Undersökningens arkeologiska del leddes av Stig Welinder och den
kvartärgeologiska av Björn Berglund (Berglund & Welinder 1972). Den eminenta kulturlagerlöljden pä strandvallen vid Siretorp
kunde därvid konnekteras med transgressionslagerföljden i Siretorps mosse, vilken
under littorinatransgressionen bildade en
lagun i vars lagerföljd sediment från tranagressionerna 1I-VI avsatts. Nedanstående
schema sammanfattar de konnektioner mellan iransgressionsschemat och Beckers kroFornvännen 68
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nologi för tidig- och mellanneoliticum, som
k u n d e göras:

längre söderut och allt lägre längst Blekinges och Skånes kuster.

Gropkeramiskt kulturlager M N I I I - V
Transgression V 2700-2500 B.C.
Trattbägarkulturlager T N C
Transgression IV 3500-3300 B.C.

Västkusten

H ä r t i l l k u n d e det visas, att transgression
IV var den högst n å e n d e inom detta område.
I n o m det på undersökta stenäldersboplatser rikaste området i sydväslskäne har Gunnar Digerfeldt startat och preliminärt framlagt en undersökning av transgressionsförloppet i Barsebäcks mosse (Digerfeldt 1972).
Enligt den preliminära tolkningen av lagunlagerföljdcn i mossen har transgrcssionsförloppet i Öresund varit helt konformt
med det i Blekinge vad antalet transgressioner och daleringarna av d e olika transgrcssionsmaxima beträffar.
Transgressioncrna I I - V I iir påvisade i lagerföljden.
Ett första försök att konnektera de västskånska boplatserna ined transgressionsscbemat bar gjorts av G u n n a r Digerfeldt sist i
hans uppsats och av Stig W e l i n d e r i en
översikt av landskapslörändringarna r u n t
två nyligen undersökta lokaler frän senneolilisk tid (Welinder 1973). De viktigaste boplatslokalerna synes k u n n a konnektei as med
traiisgressions.se hemåt enligt följande:
Ulamossen, senneolitisk boplats
Transgression VI
Barsebäck, boplats med tidigneolitisk trattbägarkeramik omlagrad under transgression V
Löddesborg, boplats med erteb^llekeramik
och tidigneolitisk trattbägarkeramik
Transgression IV
Den högst nående transgressionen är transgression V, som har nått c. 4 m. T i l l detta
kan lögas att T a g e Nilsson 1935 visade- atl
den högst n å e n d e transgressionen på skånska sydkusten infaller mot slutet av subboreal tiel, dvs. sannolikast motsvarar Björn
Berglunds transgression VI. Den n å r c. 2 3 m över havet. Detta betyder att tre på
v a r a n d r a följande
transgressionsmaxinia
bildar högsta postglaciala gränsen allt
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Det senaste sammanfattande arbetet över
Västkustens straiidlörskjutning är Nils-Axel
Mörners doktorsavhandling (1969), som tidigare recenserats i F o r n v ä n n e n 1971:4.
Dock bar det visat sig att vid praktiskt
arkeologiskt arbete med strand förskjutningsdatering av boplatser p å Västkusten
har övervägande Gösta Perssons opublicerade licentiatavhandling kommit till anv ä n d n i n g (Persson 1968). Detta torde bero
främst på att Gösta Perssons resultat är
framlagda i ett mera lältläsligt strandlörskjutningsdiagram men också p å att de är
baserade på noggrannare lokala stratigrafiska studier, m e d a n Nils-Axel Mörners avh a n d l i n g bar en mera visionär prägel.
Gösta Perssons avhandling har legal till
grund liir .strandlörskjutningsi esoncinangen
i Bengt Johanssons utvärdering av lagerföljderna vid boplatsen 12: S79 (Johansson
1970) och Stig Welinders sammanfattning
av den tidigmesoliliska kronologin i göteborgsområdet (Welinder 1971). Per Wedel
har gjort ell försök att väga Nils-Axel Mörners och Gösta Perssons arbeten mot vara n d r a (Wedel 1972). Av brist pä väliinclersökta lokaler i göteborgsområdet är delta
svårt, då Gösta Perssons arbete är baserat
på fältstudier i uddevallatrakten och NilsAxel Mörners på studier sekler om Göteborg, främst i Viskandalen. Senast har Carl
Gullberg använt sig av Per Wedels kompromiss mellan de två strandförskjutningsarbetena vid sitt försök att sammanfatta
Västkustens mesolitiska kronologi (Gullberg
«97 2 )Gösta Perssons avhandling iir ett rent
geologiskt arbete, vars syfte iir att fastställa
nordgränsen lör förekomsten av en postg l a d a ] transgression. Det har lyckats sä till
vida att han funnit ett o m r ä d e vid Ljimgskile, d ä r den eustatiska transgressionen
och den isostatiska landhöjningen väger
j ä m t u n d e r loppet av c. 2500 är u n d e r äldsta
postglacial tid. U n d e r d e n n a tidrymd in-
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träffar fem smärre transgressioner, vars
m a x i m a dateras enligt schemat n e d a n :
K
K
K
K
K

IV a
IV
III
11
I

5200
5500
6800
7200

B.C.
B.C.
B.C.
B.C

ÖOO B.C:.

Transgressionsförloppet har k u n n a t följas
med stor noggrannhet i en serie lagerföljder på allt högre höjder i en och samma
dalgång. Den högst nående transgressionen
är K IV. Överföringen av transgressionsschemat till det arkeologiskt intressanta
göteborgsområdet bjuder d ä r e m o t på en
rad problem. Gösta Persson har använt sig
av Thomassons resultat frän sandarnaundersökningen 1934 och av en egen pollen-

analytiskt undersökt lokal, Bräckemotet,
Dessa sparsamma h ä l l p u n k t e r gör att resultatet blir något osäkert. Nils-Axel Mörners
förslag till straiidförskjutningssthema för
göteborgsområdet bygger dock snarast på
ett bräckligare material.
Enligt Gösta Persson inträffar i göteborgsområdet en regression ner till 15 m
över havet, vilken nivå nås 7900 B.C Därefter stiger havet i tre transgressionsvågor
7500-6800 B.C. till minst 20 m. Enligt NilsAxel Mörner föreligger endast ett transgressionsmaximum 7600-6800 B.C:. vid 19
111. Regressionsminimum etter d e n n a transgression anges av Gösta Persson till minst
18 m och av Nils-Axel M ö r n e r till 17,5 m.
Enligt Gösta Persson börjar så havet stiga
till sitt postglaciala m a x i m u m c. 25 m över
havet 5700 B.C. och når sitt m a x i m u m
5500 B.C. Nils-Axel M ö m e r anger dateringarna 6000 respektive 5300 B . C och samma
höjd över havet.
Skillnaderna mellan Gösta Perssons och
Nils-Axel Mörners uppfattningar om strandförskjutningen i göteborgsområdet är således inte stora. De är dessutom ä n n u så
länge av föga betydelse för den mesolitiska
kronologin, vilket framgår av Stig Welinders och Carl Gullbergs strandförskjutningsdateringar av boplatser i göteborgsområdet.
Båda anser att strandförskjutningen i första
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h a n d kan användas för att ge en bättre datering av svallgrustäckla boplatser. Carl
Gullberg anför därvid som s l u t d a t u m 5300
B . C , vilket är dateringen av postglaciala
m a x i m a l enligt Nils-Axel Mörner, och Stig
W e l i n d e r anför 5700 B . C , vilket är början
av den transgression som når u p p till maxim a l enligt Gösta Persson. Skillnaden är
främst av principiellt intresse, det är i varje
fall säkrare att resonera som Carl Gullberg
gjort och använda sig av dateringen för
transgressionsmaximat som s l u t d a t u m för
de överlagrade boplatserna. Såväl Stig Welinder som Carl Gullberg uttrycker sig mycket försiktigt om möjligheterna att urskilja
boplatser som skulle överlagrats redan före c.
5500 B . C Carl Gullberg anför med Per Wedels resonemang och stratigrafin vid Bräckemotet som argument, att Gösta Perssons
transgressioner I-IVa inte u t a n vidare kan
anses föreligga i göteborgsområdet Intet av
Carl Gullbergs argument iir dock tillfylles,
u t a n tvärtom beir de vara tydligare i göteborgsområdet än längre norrut, eftersom de
är eustatiskt betingade och den isostatiska
höjningen är m i n d r e s ö d e r u t Man har
dock begränsad glädje av att urskilja de
boplatser, som överlagrats före transgression
IV, d å de är lattiga på kronologiskt intressanta redskap. Den av Stig Welinder föreslagna tidiga dateringen av Västra Hagen
är inte hållbar.

Mälarområdei
Standardverket inom strandförskjutningsforskningen i m ä l a r o m r ä d e t är Sten Florins
skilda uppsatser och avhandlingar, främst
doktorsavhandlingen frän 1944. Resultaten
här är baserade uteslutande pä stratigrafiska
studier av strandackumulationer och fornsjölagerföljder, men de har senare kompletterats med C 14-dateringar.
Efter ett tidigpostglacialt regressionsmin i m u m stiger havet enligt Florin till ett
första transgressionsmaximum L I, som bildar postglaciala m a x i m a l 5100 B . C D e n n a
liksom de i fortsättningen refererade havsyterörelserna har skett u n d e r oscillalioner.
Dateringen av m a x i m a l överensstämmer väl
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med dateringarna för Skåne-Blekinge och
Västkusten. Enligt Sten Florin inträffar ytterligare två transgressioner L II—III under
lidig- respektive mellanneolitisk tid. För
dessa transgressioner anför Sten Florin skillnader mellan regressionsminima och transgressionsmaxima på c. 10 m. Detta är orimligt mycket. Inte ens den eustatiska höjningen ensam har uppgått till sädana värden, än mindre summan av eustatisk och
isostatisk höjning. Enligt Sten Florin förklaras den stora skillnaden av isostatiska
sänkningar av den sörmländska berggrunden. Om så är fallet, och Sten Florins
strandförskjutningskurva således korrekt,
betyder detta dock att den har starkt begränsad lokal räckvidd, då ett flertal förkastningslinjer avgränsar Sörmland från omgivande landskap, och de isostaliska rörelserna sådana Sten Florin nedskrivit dem
inte kan vara desamma på båda sidor om
ett system av förkastningar.
Ett nyare material än Sten Florins för
tolkningen av strandförskjutningen i mälarområdet är således önskvärt. Ett sådant föreligger i Lars-Erik Åses studie av strandförskjutningen i främst stockholmstrakten (senast Åse 1970) och i skilda notiser i kartbladsbeskrivningama till de relativt nykarterade bladen kring Stockholm (Möller
111. 11. 1964, 1969).
Lars-Erik Ase har framlagt en på C 14daterade isoleringskontakter baserad strandförskjutningskurva, som sträcker sig tillbaka till c. 2000 B.C Denna kan något osäkrare utsträckas bakåt till c. 3500 B.C med
hjälp av de C 14-daterade isoleringskontakter, som är redovisade i kartbladsbeskrivningarna. I detla material iir inga transgressioner redovisade eller möjliga att påvisa, men noggrannheten är inte heller tillräckligt stor. Ett långt finare arbete krävs
lor påvisandet av de transgressioner om c.
1-2 m, som bör finnas. Antydningar härom
finns vid Sten Florins ännu i huvudsak
opublicerade strandboplatser från tidig- och
mellanneolitisk tid.
Strandförskjutningen kan således ännu
användas endast som en grov datcringsmetod för stenäldersboplatser i mälaromrädet.
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Slutord
Den resulterande strandförskjutningen i ett
område uppkommer genom ett samspel mellan eustatisk och isostatisk höjning. De
transgressioner, som påvisats i Skåne-Blekinge, där den isostatiska höjningen är liten, och i Ijungskileomrädct i Bohuslän,
där eustatisk och isostatisk höjning i storl
sett vägt jämt, är eustatiskt betingade och
får anses ba världsvid betydelse. De iir klimatiskt orsakade och beror på inlandsisens
och polarisarnas avsmältning under värmeperioder. En eustatisk kurva är således ett
känsligt Idimatregistrerande instrument. Enligt den nuvarande kunskapen om havets
eustatiska höjning kan vi t. ex. säga att trattbägarkulturcns odlingsexpansion mot norr
under T N C inträffar under en regressionsperiod, och att det därpå följande upphörandet av odling i de nordliga marginalområdena sammanfaller med en transgression. Odlingscxpansionen beror således inte
på vad man oftast anser vara cn klimatförbättring, dvs. en ökning av temperaturen.
En ytterligare konsekvens av de eustatiska
transgressionernas räckvidd iir, att strandförskjutningen i ett område med lokalt
ringa forskning kring strandförskjutningen
kan i grova drag rekonstrueras med hjälp
av ett fätal fasta punkter.
Strandlorskjutningslörskningcn och stenåldersforskningen har alltid varit nära förbunden. Ibland har strandlinjer daterats
med hjälp av boplatser, ibland har boplatser daterats med hjälp av strandlinjer. Önskvärt är att straiidlörskjutningskronologin
och den arkeologiska kronologin kan användas som två oberoende dateringsmetoder,
som på gynnsamma lokaler som Siretorp
kan bringas att kontrollera varandra.
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