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Debatt 

Kring västsvensk mesolitisk kronologi 

Carl Gullberg har i en trycktekniskt enkel 
och billig form lagt fram en stencil (Gull
berg, C. Förslag till västsvensk mesolitisk 
kronologi. — Stencil. Göteborg 1973) om
fattande 115 numrerade sidor varav 49 är 
diskuterande text och resten noter, littera
turlista, bilder etc. Initiativet är be
undransvärt både vad avser ämnesvalet och 
formen. Västsverige behöver en mesolitisk 
kronologi. För närvarande kan enskilda 
boplatser med lika stor rätt dateras till 
7000 som 3000 f. Kr. 

Gullberg vill öppna en diskussion. Som 
han påpekar finns det nu ett bättre dis
kussionsunderlag än vid Skageracksym
posiet 1962, vars diskussioner i första hand 
ledde fram till ett klargörande av de mot
satta uppfattningar som fanns och ännu 
finns kring Västsveriges mesolitiska krono
logi. Att presentera detta diskussionsun
derlag i en anspråkslös stencil underlättar 
diskussionen avsevärt. Att presentera 45 
sidor bilder med artefakter, som kvalitets-
mässigt är sämre t. o.m. än de som före
kommer i Fredsjö 1953 och Fyndrappor
ter, förefaller mig dock onödigt. De är i 
varje fall ingen ersättning för den brist på 
distinkt typologiskt språkbruk och klargör 
inte den sammanblandning av föråldrat 
västsvenskt och modernt danskt typologiskt 
språkbruk, som förekommer i stencilen. 
Detta försvårar den av Gullberg önskade 
diskussionen. 

Gullbergs kronologiska grundvalar är 
strandförskjutningen, sydskandinaviska 
ledartefakter och C14-dateringar. Utvär
deringen av styrkan i argumentationen 
försvåras av att Gullberg blandar Cl4-date-
ringar och C14-daterade kronologiöver
sikter, som är beräknade enligt de två olika 
av olika forskare nyttjade halveringsti

derna. Skillnaden är för mesolitisk tid 
200-300 år. Dateringarna enligt Mörner 
1969 och flertalet av de danska boplats
dateringarna är beräknade enligt den 
korta halveringstiden, medan dateringarna 
enligt Berglund 1966 och Persson 1968 och 
de skånska boplatsdateringarna är beräk
nade enligt den längre halveringstiden. 

Möjligheterna att utnyttja strandför
skjutningen i Göteborgsområdet för bo
platsdateringar uppfattas av Gullberg på 
samma sätt som av mig (Welinder 1971). 
De överlagrade boplatserna kan dateras till 
tiden före postglaciala maximal. Som gräns 
använder Gullberg därvid dateringen 
av det absoluta maximal, medan jag an
vänt dateringen av havsytans begynnande 
stigning. Gullbergs åsikt förefaller vara 
den mera tillfredsställande. Vi uttrycker 
oss också båda försiktigt om möjligheterna 
att urskilja äldre boplatser på grundval 
av strandförskjutningen. Gullberg tror sig 
inte kunna göra detta, medan jag utpekar 
två konkreta fall när så är möjligt. De 
boplatser, som jag därmed kan datera till 
ett äldre avsnitt av mesoliticum, är dock 
fyndfattiga intill banalitet. Gullbergs pes
simism bottnar i att han inte önskar me
kaniskt förflytta Perssons strandförskjut-
ningskurva till Göteborgsområdet (Persson 
1968). Detta kunde han lugnt ha gjort. 
Eustatiskt betingade havsytehöjningar, 
som det här är frågan om, är samtida 
och förekommande i alla världshav. De 
bör vara tydligare i Göteborgsområdet 
än i Perssons undersökningsområde vid 
Ljungskile, i det att Göteborgsområdet har 
en långsammare isostatisk höjning. Persson 
har själv konstruerat den förflyttning till 
Göteborgsområdet, som använts av mig. 
Gullbergs resonemang kring lokalen 
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Bräckemotet är nonsens. Vad som syns och 
inte syns i en transgressionslagerföljd är 
beroende av pasströskelns läge. 

Beklagligtvis diskuterar inte Gullberg 
möjligheterna att utföra strandlinjedate
ringar i mellersta Bohuslän, där Perssons 
resultat fullständigt river upp det resone
mang som förs av Fredsjö 1953. Ej heller 
diskuterar han möjligheterna till strand-
förskjutningsdateringar av icke-överlag-
rade boplatser. Schema 1, i vilket Gullberg 
sammanfattar den geologiska kronologin, 
innehåller absoluta dateringar, som är be
räknade enligt båda förekommande hal
veringstider. 

Sin översikt över ledartefakter enligt 
sydskandinavisk kronologi presenterar 
Gullberg i schema 2-3. Dessa scheman 
kunde med fördel ersatts av det schema, 
som sammanställdes av Troels-Smith för 
Skageracksymposiet. De kunde också er
satts av en sammanställning av redan fär
diga scheman för delar av mesolitisk tid, 
som framlagts av danska och skånska fors
kare. Sådana scheman med färdiga period
indelningar föreligger i stort antal, t. ex. 
Brinch Petersen 1966, Becker 1953, 
Troels-Smith 1966, som tillsammans i 
nämnd ordning täcker mesoliticum på 
Själland. Det av Gullberg valda arbetssättet 
innehåller tre bestämda nackdelar. Han 
har kombinerat ihop boplatser från hela 
Sydskandinavien. Inom detta område är 
kronologin inte enhedig. Han har 
tvingats jämka ihop den typologiska ter
minologi, som används av olika författare. 
Svårigheterna med detta framgår enklast 
av en jämförelse mellan den statistik över 
yxor, som upprättats av Troels-Smith 1937, 
Mathiassen 1943 och Brinch Petersen 1966 
för delvis samma boplatser. Slutligen har 
Gullberg i sin sammanställning lockats 
lägga in kronologiskt avgränsade artefak
ter, som enskilda författare framhållit vid 
studiet av begränsade tidsavsnitt, men som 
andra författare inte tryckt lika hårt på 
för andra tidsavsnitt. Möjligheterna att 
lura sig själv här vid ett litteraturstudium 
är stora. 

Gullbergs sammanställning av sydskandi

navisk kronologi kan ingen bli varken mer 
eller mindre klok av. Jag kommer fortfa
rande att slå upp Althin 1954, när jag 
önskar en översiktlig sammanställning av 
ledartefakter i Sydskandinavien. 

I schema 5 har sammanställts C14-date-
ringar av danska boplatser och allmänna 
dateringar av danska och skånska boplat
ser. Efter att ha vänt upp och ned på delar 
av den skånska tabellen kan jag känna 
igen de av mig sammanställda boplatserna, 
till vilka lagts namnet Jonstorp placerat 
i yngre atlantisk tid (Welinder 1971). För
modligen avses här en eller flera av det 
cirka dussinet mesolitiska boplatser, som 
är påträffade i Jonstorp, och ingen av de 
talrika neolitiska. I tabellen över danska 
C14-daterade boplatser förekommer såväl 
sådana som angetts enligt den längre hal
veringstiden som sådana som angetts enligt 
den kortare. De är sedan satta mot en tids
axel, som innehåller Berglunds kronologi 
angiven med lång halveringstid (Berglund 
1966). Märkligt nog innehåller tabellen 
inga preboreala boplatser, trots att pre-
boreala artelakter figurerar flitigt i över
sikten över ledartefakter. 

Sammanställningen av C14-daterade bo
platser i Göteborgsområdet innehåller ett 
urval av dateringar, som inte gett uppen
barligen felaktiga värden. De utvalda bo
platserna är två från mellersta Bohuslän, 
av vilka Rottjärnslid gett en serie sam
stämmiga dateringar av ben, och fyra över
lagrade boplatser från Göteborgsområdet. 
De fem dateringarna från Bua har getts 
sammanfattningen 6000-5000 f. Kr. Enligt 
Wigforss 1972 är dateringen 5700-4400 
f. Kr. Bua dateras alltså efter PG. Detta 
gäller också tre av de sex dateringarna 
från de övriga boplatserna. Denna diskre
pans påpekas men diskuteras inte av Gull
berg. Slutdatum borde vara 5100 f Kr. Frå
gan är om inte radiometriska träkolsda-
teringar av grundvattengenomströmmade 
lager på mesolitiska boplatser överhuvud
taget borde undvikas. 

Gullbergs slutsummering av de natur
vetenskapliga dateringarna finns i schema 
6. Tretton boplatser är äldre än PG och 
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två är C14-daterade till 4900 respektive 
3600 f Kr. De förra ligger i Göteborgs
området och de senare i mellersta Bohus
län. De boplatser, som ligger ovanpå post
glaciala strandterrasser, kunde ha tagits 
med. Med denna bakgrund är Gullberg 
redo att starta en allmän boplatsbearbet-
ning, i vilken de sydskandinaviska led-
artefakterna spelar en stor roll. 

Den allmänna boplatsbearbetningen in
leds med en sammanställning av de krono
logiska satser, som skall ligga till grund. 
Dessa är 20 stycken och består av påståen
den om artefakters förekomst på sydskan
dinaviska boplatser under olika skeden, 
vilka beskrivs dels med årtal, dels med 
pollenzoner, dels med termer ur den rela
tiva kronologin. Satserna är delade i sex 
huvudgrupper efter redskapstyper: 

Mikroliter. 1. Lancetternas datering är 
rätt angiven. Deras frekvens och detaljut
formning varierar dock avsevärt. 

2. Trekantiga mikroliter är ett för
sumbart inslag på kustboplatser från ti
dig kustkultur. Deras datering är 7500-
6000 f. Kr. Vad Gullberg skriver om lik-
benta, långa och korta trianglar är, i den 
mån det är tolkbart, fel. 

3—4. En rationell indelning av de at
lantiska pilspetsarna i ett översiktsarbete 
är: breda trapetser 6200-6000 f. Kr., sned
pilar 6000-4500 f. Kr. och tvärpilar 4500-
1800 f. Kr. De senare kan eventuellt upp
delas i sådana med sned och rak egg. 

Skrapor. 5. Lämpliga mått för små och 
stora skrapor finns hos Welinder 1971. 
6-9. De olika typerna av skrapor måste 
definieras för att den kronologiska t ill— 
lämpningen skall vara begriplig. Vissa ty
per av skrapor är onekligen kronologiskt 
relevanta, t. ex. kölskrapor och spånskrapor 
med konkav egg och retuscherat skaft. 

Sticklar. 10-11. Termen skärvsticklar 
förekommer inte i sydskandinavisk litte
ratur. Sticklar, som ej tillverkats av spån, 
dominerar över spånsticklar under prebo
real och boreal tid (då sticklar ingalunda 

är fåtaliga), medan det omvända är fallet 
under atlantisk tid. 

Borr. 12.-13. Spån med dubbelsidig 
långsidesretusch är en ledartefakt för ti-
digmesoliticum (PB-BO 1). Dessvärre 
förekommer den inte i Gullbergs fortsatta 
resonemang, om det inte är den som byter 
namn och kallas lancettborr mot slutet. 

Kärnor. 14.-18. Spånslagningstekniken 
hör utan tvivel till de viktigaste egen
skaperna hos ett boplatsmaterial, när det 
skall utvärderas kronologiskt. Vissa typer 
av kärnor kan ges en distinkt kronologisk 
avgränsning, t.ex. handtagskärnor 6500-
4000 f. Kr. i Sydskandinavien. De kanne-
lerade, koniska mikrospånblocken är där 
en kort episod under andra halvan av 
yngre boreal tid. 

Yxor. 19. Skivyxor finns under hela me
solitisk tid. De dominerar inte över kärn
yxor förrän under yngre atlantisk tid. Det 
finns tidigatlantiska boplatser, som prak
tiskt taget saknar skivyxor. Ythuggna 
skivyxor tillhör en sen del av yngre atlanti-
cum och neoliticum. 

20. De speciellt bearbetade eggarna på 
kärnyxor uppträder, ehuru inte allmänt på 
tidigatlantiska boplatser. 

I den allmänna boplatsberedningen be
handlas 36 boplatser. Anmärkningsvärt är 
att boplatserna tillhör dels Göteborgsområ
det och Nord-Halland och dels trakten av 
Uddevalla. Däremellan ligger endast en 
boplats på Tjörn. Enligt min åsikt bör 
dessa områden behandlas var för sig. Av de 
tre boplatsgrupper, som kan särskiljas på 
Västkusten, har en (Sändarna-gruppen) 
en sydlig tyngdpunkt, en (de skivyxdomi-
nerade) en nordlig tyngdpunkt och en (Li-
hult-Nostvedgruppen) en likformig ut
bredning. Ett kronologiskt studium av 
Västkustens mesoliticum bör starta mera 
försiktigt. Sannolikt går en kulturell skilje
linje mellan Göteborg och Uddevalla un
der mesoliticum. De 36 boplatserna grup
peras i tre grupper, varvid 3 boplatser 
försvinner mellan schema 7 och 8. 
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Grupperna karakteriseras sålunda: 
1. lancetter-mikrosticklar 
2. koniska mikrokärnor-hullingspetsar 
3. romber-segmentknivar 

Hullingspetsar och sannolikt även rom
ber är tillverkade i mikrostickelteknik, 
varför mikrosticklar bör finnas lika många 
i varje grupp, såvida inte någon irrationell, 
ovidkommande faktor spelar in, såsom 
olika forskares förmåga att igenkänna 
mikrosticklar. Segmentknivar är inte be
handlade i den tidigare typologiska diskus
sionen. Till grupp 1 hör 8 boplatser. Av 
dessa äger 4 lancetter och inga mikrostick
lar. Till grupp 2 hör 16 boplatser. Av dessa 
äger 4 hullingspetsar och 9 koniska mikro
kärnor. 7 äger lancetter, 2 mikrosticklar, 
1 romber och 3 segmentknivar. Till grupp 
3 hör 9 boplatser. Av dessa äger ingen 
romber och 3 segmentknivar. 3 äger där
till koniska mikrokärnor. Skrapor, sticklar, 
borrar och yxor diskuteras inte i samband 
med indelningen. 

Gullbergs indelning måste också prövas 
geografiskt. Fördelningen av boplatser 
mellan Göteborgs- och Uddevallaområ
dena är inte densamma i grupperna. Detta 
är anmärkningsvärt, enär ingen geografisk 
princip vid urvalet är redovisad. Detta 
antyder att Västkustens kronologi inte är 
enhetlig. Boplatserna i schema 8 fördelar 
sig enligt nedan: 

Göteborgs- Uddevalla
området området 

Grupp 1 
Grupp 2 
Grupp 3 

4 
10 
5 

3 
5 
2 

Fyra av boplatserna saknas på stencilens 
karta. Det är tydligt att Gullbergs grup
pering måste göras om. Alla uppenbarligen 
blandade boplatser bör uteslutas. Boplat
ser med färre än tre artefakttyper bör ute
slutas. Artefakttyperna bör också tillhöra 
minst två olika av grupperna pilspetsar, 
skrapor, kärnor och yxor. Dessutom bör 
sådana artefakttyper, som finns på färre 
än tre boplatser uteslutas. Följs dessa prin
ciper fås schemat i tab. 1. 

Härmed har vi fått två boplatsgrupper 
med följande karaktäristika: 

1. Kölskrapor, handtagskärnor, lihult
yxor. Mikroliter saknas. 

2. Lancetter, hullingspetsar, sandarna-
yxor, kärnyxor typ C. Handtagskärnor 
saknas. 

Till den förra gruppen hör 8 boplatser, 
varav 3 i Uddevallaområdet, och till den 
andra hör 6 boplatser, varav ingen i Udde
vallaområdet, och en som saknas på kartan 
och i boplatslistan. Dessa båda grupper är 
typologiskt och kronologiskt avgränsade 
från varandra. Grupp 1 dateras av kom
binationen kölskrapa, handtagskärna och 
avsaknaden av mikroliter till efter 6500/ 
6000 f. Kr. och grupp 2 av lancetterna och 
hullingspetsarna till tiden före denna tid
punkt. Detta styrks av de överlagrade bo
platserna. I grupp 1 är endast två, i grupp 
2 däremot fyra boplatser överlagrade. 
Denna gruppindelning är inte ny (jfr We
linder 1971 eller redan Fredsjö 1953). 
Grupp 2 motsvarar den maglemosepräg-
lade Sändarna-gruppen, som har sin tyngd
punkt söderut på Västkusten, och grupp 1 
motsvarar Lihult-Nestvedgruppen, som är 
spridd runt öst- och nordsidan av Skage
rack. 

Den efterföljande speciella boplatsbear
betningen är stencilens största avsnitt. 
Gullberg har här kortfattat diskuterat 34 
boplatser. Avsnittet hade vunnit avsevärt, 
om han inskränkt sig till ett mindre antal 
välundersökta boplatser och diskuterat 
dessa mera ingående. Som avsnittet nu 
föreligger ger det föga nytt utöver vad som 
kan hittas redan hos Fredsjö 1953 eller i 
Fyndrapporter. Avsnittet sönderfaller i 
tre delavsnitt. Först diskuteras Fredsjös 
typboplatser från mellersta Bohuslän, 
därefter tas några enskilda äldre boplats-
undersökningar upp och slutligen samman
fattas en mängd boplatser i Göteborgsom
rådet, varvid tyngdpunkten läggs på de 
senaste utgrävningarna. 

Gullberg kommer till samma resultat 
som Fredsjö 1953 vid genomgången av bo
platserna i Uddevallatrakten. Han presen
terar inte heller några nya argument för 
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The occurrence of type artifacts on setthmenl sites on the 

Djupedal 
Köra 
Uleberg ö. 
Kyvik 
Skandia 67 
Grimbo 
Jonasbacken 
Skålvise red 
Högen 
Grandalen 
Västra Hagen 
Sörred 5 
Sändarna 
Bua 

fte 
G 

Q c 
PS 

_1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ca 
m 

t 
& 
C 

•3 X 

X 

X 

X 

u 
0 Q. 
ca 
u. 

M 
> 

°ca 

1 t/5 

X 

X 

l 
ca 
Eé 

•0 

-< 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

L, 

0 
c 
Ee 

:ca 
j4 

"5 
Q . 

CM 

-

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 
c c 

M 

bc 
u 
C 
O 

X 

X 

X 

b 
0 c c 

ca 

M 

'5 
0 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

bj 
0 c c 

:C0 4 « 
bc 

s 
c 
ca 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

II 
0 
X 

>~ 
•3 
JS 
J 

X 

X 

X 

X 

u 
0 
X 

1 
i n 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

bj 
0 
X 
> N 

T3 
fi 
'C 
H 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ee 
O 
X 

> 
12 

CA 

C 
bc 
bc 
3 

s 
te. 

X 

X 

X 

be 
0 
X 

ra 
c 
Ee i 

•0 
c 
ca C/5 

X 

X 

U 
o. 
u' 
0 
X >. 
3 
C 

:« fcd 

X 

X 

X 

cs 

< 
a. 

0 
X 
IftV. 
c 
Ee 

:ca 

s 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Ji 
< 
Q . 

0 
X 

3 
Ej 

:C0 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

denna uppfattning. Artefakter, som enligt 
sydskandinavisk kronologi är tidiga res
pektive sena, förklaras vara samtida. Detta 
måste leda till att sydskandinavisk krono
logi inte kan användas för att datera bo
platserna över huvud taget. Är kant- och 
ythuggna skivyxor 4000 år äldre på Väst
kusten än i Skåne finns det väl ingen an
ledning tro annat än att hullingspetsar kan 
vara 4000 år yngre? Gullberg lägger ock
så stor vikt vid strandförskjutningsdate-
ringen. Boplatserna har varit strand
bundna. Detta är intressant, därför att en
ligt Perssons resultat tillhör därmed Hö
gen, Djupedal och de andra skivyxedomi-
nerade boplatserna till en inte ringa del 
senglacial tid. Detta tror nog inte heller 
Gullberg. De högst belägna boplatserna på 
Västkusten har inte varit strandbundna. 
De måste dateras på typologisk väg, och de 
överlagrade eller Cl4-daterade boplatserna 
på Västkusten ger därvid föga hjälp. Om 
man å andra sidan. tillgriper den Syd
skandinaviska kronologin är boplatserna 
ohjälpligt blandade. Endast Lihult-grup-
pen synes idag kunna ges en typologisk-
kronologisk avgränsning norr om Göte
borgsområdet med hjälp av de goda bo

platserna Uleberg och Rottjärnslid. Den 
ur stratigrafisk synpunkt minst tillfreds
ställande av dessa är Uleberg. 

Gullbergs osjälvständighet gentemot 
äldre forskning i den speciella boplats
bearbetningen framgår därav att han först 
sätter upp en typologisk-kronologisk bo
platsserie i mellersta Bohuslän och därefter 
vänder sig till Nordhalland-Göteborgsom
rådet. Enligt min uppfattning bör ett 
kronologiskt arbete starta i Göteborgsom
rådet, där ett stort antal välundersökta bo
platser föreligger, av vilka flera kan ges en 
geologisk datering. Dessa måste vara den 
naturliga utgångspunkten. 

Boplatserna Gottskär, Kyvik, Västra 
Hagen, Tosskär, Hensbacka, Skogstuna 
och Sändarna undre är alla fynd, som de
ponerats under lång tid, varvid är att 
märka att Västra Hagen och Sändarna 
undre i sin helhet deponerats före PG. 
Västra Hagen är ett stort material, som 
vore väl värt en förnyad genomgång. In
tressant är Gullbergs försök att utpeka sen
glaciala/pre bo reala artefakter i dessa blan
dade fynd, Skogstunakulturen med boplat
serna Skogstuna, Tosskär, Hensbacka och 
Bokö vid Mjörn. Måhända är detta Cull-
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bergs förnämsta insats i föreliggande sten
cil. 

På grundval av boplatserna i Göteborgs
området utför inte Gullberg någon själv
ständig kronologisk diskussion. Datering
arna hämtas från Bohuslän eller från de 
geologiska dateringarna. Dessa senare är 
delsslutdatum för överlagringen 5 lOOf.Kr. 
enligt Gullberg och dels C 14-dateringarna. 
De senare faller mellan 6000-5000 f. Kr. 
Dateringarna är utförda på träkol. Risken 
är här stor att träkolet inte tillhör bo
platsen, utan har deponerats på denna 
mellan övergivandet och övertransgredie-
ringen. Man bör således inte utan vidare 
acceptera att flertalet av de Göteborgska 
överlagrade boplatserna tillhör tiden strax 
före PG, medan sådana från tiden 8000-
6000 f Kr. skulle vara sällsynta. Tvärtom 
talar förekomsten av handtagskärnor på 
välundersökta, överlagrade boplatser för 
att denna artefakt introducerats före PG 
och sannolikast kan dateras till samma tid 
som i Sydskandinavien, dvs. efter 6500 
f Kr. enligt Welinder 1971. De överlagrade 
boplatser i Göteborgsområdet, som saknar 
handtagskärnor, skulle således vara äldre. 
Hit hör bl. a. Hasslingehult och Bua med 
sena C14-dateringar, den senare med så
dana som ligger efter PG och alltså bevis
ligen är fel. Tidsrummet före 6000 f. Kr. 
fyller Gullberg med boplatser med fynd, 
som liknar de på de högst belägna loka
lerna i Uddevallatrakten. Dessa boplatser 
är även inom Göteborgsområdet med få 
undantag ytinsamlade och uppenbarligen 
blandade. Göddered, som är utgrävd, 
utgör inget undantag. Ingen av de över
lagrade boplatserna innehåller artefakter, 
som stöder ett antagande att de äldsta bo
platserna på Västkusten skulle vara skiv-
yxedominferade. Antingen är detta anta
gande fel, eller så går en kulturgräns 
genom södra Bohuslän, norr om vilken 
skivyxor dominerar de äldsta boplatserna. 
Om så är fallet, och det tror jag själv för 
närvarande, så tillåter detta dock inte att 
man daterar typologiskt avancerade skiv
yxor till boreal tid. Skivyxan bör ha ge
nomgått en synkron typologisk utveckling 

i Bohuslän och Skåne även om frekvensen 
av skivyxor i områdena är olika. 

I sin sammanfattning tar Gullberg upp 
några av de besvärande diskrepanser mel
lan dateringarna i mellersta Bohuslän, 
Göteborgsområdet och Sydskandinavien, 
som påpekats här. Angående skivyxebo-
platserna i Göteborgsområdet anför han 
att dessa varit strandbundna under pre-
boreal/tidigboreal tid och kan dateras till 
denna tid, medan de överlagrade boplat
serna alltså är senare. Han har därvid inte 
observerat att boplatserna inte blir strand-
bundna under tidigpostglacialtid, utan 
under senglacial tid. Då detta är oaccepta
belt, måste slutsatsen dras att de inte varit 
strandbundna alls, varför inga hinder före
ligger att datera dem till en mycket sen del 
av mesoliticum, kanske den som faller 
inom tidigneoliticum. Diskrepansen mellan 
västsvensk och sydskandinavisk kronologi 
vill han förklara med skillnaden i natur
miljö. Boplatserna på Västkusten är 
strandboplatser och de i Sydskandinavien 
inlandsboplatser. Till detta kan påpekas, 
att så snart vi känner samtida inlands-
och strandboplatser i Sydskandinavien 
fr.o.m. tidigatlantisk tid föreligger inga 
väsentliga skillnader i redskapsuppsättning 
mellan dessa. Detsamma gäller strandbo
platserna vid Västkusten och inlandsbo
platserna i Västergötland. Förklaringen 
till detta ges av tillgängliga faunalistor 
från strandboplatser. Även på dessa har 
inlandsfångst varit dominerande. I faunan 
från Bua finns 16 fynd av säl mot 42 av 
landdjur varav 34 vildsvin eller större 
djur. Från Rottjärnslid finns lika många 
ben av köttproducerande landdjur som av 
säl. 

Gullbergs slutsummering innehåller på
fallande lite nytt jämfört med Fredsjö 
1953. Värdefullast är en mera realistisk 
uppfattning om den absoluta kronologin, 
men som Gullberg påpekar måste denna 
inom kort revideras på grund av C14-
dateringarnas dendrokronologiska korri
gering. 

Stig Welinder 
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On the Mesolithic Chronology on the West Coast of Sweden 

In an unpretentious form, Carl Gullberg 
has presented his view on the chrono
logy of the Mesolithic Stone Age on the 
Swedish West Goast. The duplicated 
booklet contains 49 pages of Swedish text 
and 44 pages of drawings of mostly flint 
artifacts. The quality of the last 44 pages 
does not compensate for the lack in dis-
tinct definitions and the use of out-
moded typologieal language in the first 
49 pages. 

The chronological methods used by 
Gullberg, apart from the local archaeo
logical material, are the shorelevel dis
placement, the radio carbon method and 
the occurrence of South-scandinavian 
type artifacts. The sites covered by Post 
Glacial transgression sediments ought to 
be older than c. 5500 BC. It is, how
ever, notable that the radio carbon dat
ings from these sites are seldom more 
than a few hundreds of years older than 
this date and often younger, in some 
cases considerably younger. It is further 

notable that Gullberg does not seem to 
be aware of the possibility of using the 
date 5500 BC as the oldest possible date 
for those sites situated on Post Glacial 
shore terraces built up during the maxi
mum transgression. 

The summary on South-scandinavian 
chronology and type artifacts presented 
by Gullberg shows no advantages to those 
already presented by Becker 1953, Al
thin 1954, and other Danish and Scanian 
scholars. 

The archaeological settlement site ma
terial from the sites in the vicinity of 
Gothenburg and from the province of 
Bohuslän is dealt with by Gullberg in 
two steps, a general and a specific treat
ment. In the förmer a selected number 
of sites and artifact types are arranged 
in a scheme to show the occurrence of 
three settlement site groups. If, how
ever, the mixed sites and the sites with 
too few artifacts are taken away, only 
two distinct groups remain, one with Li
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hult axes, handle cores, keeled scrapers 
and an absence of microliths and another 
with core axes, pointed and barbed mi
croliths and an absence of handle cores 
and keeled scrapers. These groups corre
spond to the Lihult and Sändarna 
groups respectively. The former is dated 
by the introduction of the handle core 
and the latter by its occurrence among 
the sites found below Post Glacial trans
gression gravel. 

In the specific treatment Gullberg dis-
cusses a series of important or interest
ing settlement sites in greater detail. Gull
berg, like many scholars before him, re
gards the sites characterized by flake 
axes at high altitudes in Central Bohus
län to have been situated immediately 
at the shore. This is simply impossible 
as in that case the sites must be dated 

to the Late Glacial period according to 
the shore level displacement scheme by 
Persson 1968 (1973). These sites cannot 
be dated by aid of the shorelevel dis
placement. Their age is more or less un
known and the simplest way of dating 
them must be to use the South-scandina
vian axe typology. 

The booklet by Gullberg contains re-
markably little that is new compared to 
the dissertation by Fredsjö 1953 or the 
discussion at the Skagerack symposium 
in 1962. The problems concerning the 
chronology of the Mesolithic Stone Age 
must, in spite of the booklet by Gullberg, 
be regarded as more or less unsolved. 
However, the presentation by Gullberg 
of the exeavation material from the last 
decade shows that the platform for a 
discussion is now broad enough. 
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