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Cullberg svarar på Welinders kritik 

Med a n l e d n i n g av Stig Wel inders deba t t in 
lägg kr ing d e n västsvenska mesolitiska 
kronologien vill j a g först framhålla, att vi 
a rkeologer alla är fö renade kr ing ett stort 
gemensamt intresse, som gär ut på att fin
na lösningar på de problem vi möte r inom 
vårt v e r k s a m h e t s o m r å d e . N ä r någon av oss 
försöker lösa ett p rob lem, blir han inte 
hjälpt av att a n d r a kallar de t han gör för 
t. ex. nonsens . Ett dylikt sätt att kritisera 
v a r a n d r a befrämjar inte våra g e m e n s a m 
ma forskningsmål . Den västsvenska mesoli-
t ikumforskn ingen accelererar v idare nu så 
snabbt, att de t känns m i n d r e tillfredsstäl
lande att försvara sig mot a n g r e p p på en 
bok som skrevs hösten 1972. Låt mig d e 
mons t r e r a de t ta med en upps tä l ln ing över 
a rbe ten och publ ika t ioner från d e senaste 
å ren . 

1965 
Efter omfattande förberedelser börjar Carl-
Axel Moberg boplatsgrävningar. 
Cullberg in. fl gräver Sörredsboplatsen, 12 :S5, 
som visar sig vara överlagrad. Gert Knutsson 
och Leif Carlsson från Chalmers geologiska in
stitution besöker platsen. 
Moberg upptäcker Bräckemotsprofilen. Prov
tagningar och inmätningar av Cullberg och 
Andersson. 

7966 
Djurfeldt gräver ett stort komplex av boplatser i 
V:a Frölunda, varibland 23:S31 Hasslingehult 
med klapper och svallgrus med inlagrade arte
fakter. Göteborgsarkeologerna lär sig profilana
lys av K. Gösta Eriksson och Leif Carlsson. 

1967 
Hasslingehult specialgrävs av Cullberg. 
Andersson m. fl. gräver Skogome, 18:S75, bl. a. 
en lihultboplats. 

1968 

Olsson gräver 15:S91 som en del av det stora 
Syrhålakomplexet. Lågt liggande, överlagrad. 

Från och ined nu publiceras alla grävningar 
året efter i Fyndrapporter (15 :S91 kom således i 
Fr 1969). 
Gösta Perssons lic.avhandling kommer i manus. 

7969 

Carlbom gräver i Tumledalen 11 :S53. Över
lagrad boplats. 
Lundberg gräver i Rödbo 17 :S3, Göcldered. 
Skivyxboplats. 
Andersson gräver i Björlanda, 12:S79, Röra. 
Profilen analyseras av Bengt Johansson. Över-
lagrad boplats. I ytskiktet bronsålder. 

7970 

Wigforss provgräver Bua Västergård 23:821 
och ett stort boplatskomplex i Arendal. Över
lagrade boplatser. 

7977 

Wigforss specialgräver Bua. 
Rex gräver i Skintebo 24:818-20. Överlagrad 
boplats. 
Rex gräver Bratthammar 23:873. Överlagrad. 
Westerdahl gräver lihultboplats i Vikan, 
13:810. 
Welinders avhandling har ett avsnitt om Göte
borgsområdet. 

7972 

Andersson gräver i Syrhåla 12:8160 och 15:894. 
Överlagrade boplatser. 
Andersson gräver Skar, 22:817, med inlagrad 
skivyxa. 
Cullberg gräver 12:87 i Sörred med överlag
ringar på 25 m nivå. 
Rex gräver Bratthammar, 23:877. Överlagrad. 
Sandberg gräver skivyxboplats på Fiskebäck, 
23:888. 
Wigforss gräver Gunnestorp, 14:817. 
Bua Västergård publiceras preliminärt. Wig
forss skriver arkeologin och Wedel geologin. 
Wigforss skriver om Bua i Forntid för Framtid. 
Förslag till västsvensk mesolitisk kronologi pub
liceras av Cullberg (FMK). 
I Fyndmeddelanden 1972 ger Cullberg en 
överblick över stenåldersgrävningarna. 
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1973 
Andersson gräver liliiiltkultur i Heljered, 
12:890-93. 
Wigforss gräver boplatskomplex i Öiincieel ex Ii 
Syrhåla. 
Cullberg/Fredsjö provgräver Kaserna, Djupe
dal, Hensbacka och Högen, skivyxboplatser i 
mellersta Bohuslän. 
Welinder publicerar Tlie Chronology of the 
Mesolithic Stone Age on the Swedish West 
Coast (CWC). 
Persson publicerar sin omarbetade lie '.avhand
ling som »Postglacial Transgressions in Bohus
län, Southwestern Sweden •>. 
Cullberg publicerar »Om boplatsinventering i 
Göteborgsområdet», en summering av forsk
ning. 
Cullberg publicerar cn specialstudie av Askim i 
Göteborg. 
Raä genomför under Cullbergs överinseende 
inventeringen av Göteborgsområdets ca 1 200 
boplatser. 

7 974 
Cullberg publicerar Hasslingehult med en 
»Comment 1974». 
Cullberg publicerar »Erfarenheter av boplats-
överlagrade boplatser i Göteborgstrakten». 
Cullberg publicerar »Erfarenheter av boplats-
inventeringen i Göteborgstrakten». 
Gottskärsboplatsen publiceras i Studier i nor
disk arkeologi. 

Vid sidan av detta pågick ett först av 
Moberg och sedan av Cullberg lett arbete 
kring flintskärvsproblem, som presenterats 
i Norwegian Archaeological Review 1968 
och 1969. Antaget till publicering i Antik
variskt Arkiv är vidare ett flerårigt arbete 
av Andersson, Cullberg, Rex och Wigforss 
kring beskrivningar av kärn- och skivyxor. 

Avslutningsvis skall betonas, att det mo
derna arbetet med utvärdering och strati
grafi i Göteborgstrakten praktiskt taget 
fick börja från en nollpunkt. I området 
hade inte gjorts något större arbete på det 
geologiska planet efter Alins, Niklassons 
och Thomassons Sändarna-publikation 
1934. Hela det arbete, som under mellan
tiden för Skånes del gjordes av Tage Nils
son och för Danmarks del av Troels-Smith 
saknar motsvarighet i Göteborgstrakten. 

Problemen aktualiserades då det kraftigt 
expanderande stadsbyggandet fordrade 
arkeologiska insatser. Stora krafter fick 
ägnas organisationsfrågor och Fornmin-
neskontoret, en planärende- och utgräv
ningsinstitution, samt museets magasin, 
arkiv, katalog och kartverk. Publikations-
frågorna löstes genom Fyndrapporter 
och Fyndmeddelanden. Med stöd av det 
sagda vågar jag påstå, att detta sista decen
nium inneburit en intensiv utveckling lör 
göteborgsarkeologin. 

Detta utvärderades i en skrift av Welin
der 1973 på följande sätt: »However, the 
excavations are generally on a small scale 
and appear to have been carried out with
out a plan.» 

Förslag till västsvensk mesolitisk krono
logi (FMK) publicerades alltså hösten 1972 
och var en summering av var jag stod i det 
problemnystan som västsvenskt mesoliti
kum utgör. Arbetet tillkom bl. a. med an
ledning av att jag skulle hålla en serie före
läsningar i Oslo över detta tema. Därav 
dess resonerande ton och till synes alltför 
ingående första del med diskussionen 
kring olika författares benämningar av oli
ka redskap. Min grundtanke var att i ma
gasinen i GAM gå igenom de viktigaste 
mellanbohuslänska boplatserna (det visade 
sig efter hand att samtliga också var publi
cerade av Fredsjö) och på samma sätt ge
nomarbeta de sedan 1965 grävda göte
borgsboplatserna. Därefter tänkte jag 
jämföra de göteborgsboplatser som var 
låsta genom överlagring (och C 14) med 
boplatser i den raka regressionsföljden i 
Mellaiibohuslän. Till detta anslöt jag sedan 
en rad äldre grävda och plockade boplatser 
runt Göteborg (Gottskär, Västra Hagen, 
Gabrielslycka, Gossbydal e tc) . 

Jag valde helt medvetet ett traditionellt 
språk vad beträffar benämningarna på ar-
tefakterna. Förhoppningsvis kan jag ej an
ses vara omedveten om den typologiska 
problematiken. Det har under ett flerårigt 
arbete med framför allt morfologiska stu
dier av flintartefakter gått upp för mig, 
vilket komplicerat arbete detta är. Innan vi 
har tillfredsställande lösningar på dessa 
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problem anser jag att vi bör meddela oss 
med varandra på ett traditionellt sätt. Någ
ra snabba, enkla lösningar på dessa frå
gor finns inte. Arbetets trycksätt är inte 
stencil utan snabboffset med plastmaster. 
Del är f ö. samma tryckförfarande (utom 
fotona) som finns i Fyndrapporter. 

W:s recension består av en rad anmärk
ningar mot FMK; rikliga och felaktiga om 
varandra. Det är t. ex. lika klart att jag inte 
är en tecknare, som att jag aldrig avsett att 
ersätta Althin för Skånes del. Vari består 
nu ele stora åsiktsskillnaderna angående 
den mesolitiska boplatssekvensen i Väst
sverige? 

I FMK konstaterar jag efter magasin
genomgång av boplatsmaterialet att det 
verkar finnas tre stora artefaktgruppe-
ringar. De kallas i FMK för Hensbacka-, 
Sändarna- och Lihultkulturerna. I 
schema II sammanfattar jag vilka artefak
ter som hör till respektive gruppering. Ett 
studium av Mellanbohuslän visar att Hens-
backakulturens boplatser ligger på de 
högsta nivåerna, därunder ligger San
dal nakulturens och lägst Lihullkulturens. 
Efter ett studium i magasin, i litteratur 
och i fält (både besiktning och gräv
ning) kan jag inte se annat än att Fred
sjös observationer från 1953 på denna 
punkt är helt riktiga. 

För Göteborgstraktens del blev min er
farenhet, att det material som har återfun
nits överlagrat i stort sett skall hänföras till 
Sandarnakulturen. På högre nivåer och 
följaktligen inte överlagrat låg troligen 
Hensbackakulturens boplatser och på 
samma nivåer som Sandarnakulturen men 
inte överlagrade låg Lihultkiilturens bo
platser. 

För läsare som är ovana vid nivåreso-
nemangen kan jag illustrera dem med den 
här »gamla» kurvan (fig. 1). Hur en nutida 
kurva ritas visar jag senare i den här arti
keln. Kurvan illustrerar hur stranden i Gö
teborgstrakten först sjunker ned till 15 me
ter över nuvarande nivå och därefter, mel
lan 7500 och 5 000 stiger upp till 25 m ni
vå. Sedan sjunker den igen ner mot nutid. 

Boplatser som låg på nivåer mellan 15 

M«er 
over 
havet 

HENSBACKAB0PLA1SER 

Lihult 
bopl 

Fig. 1. Schematisk kurva över Göteborgstraktens 
havsnivåförändringar och de mesolitiska kultur-
gruppernas läge i förhållande rill elessa. - Schema-
tic curve of the sea level displacements in lhe 
Gothenburg region and the location of the Meso
lithic culture groups in relation lo them. 

och 25 m omkring år 7500 har överlagrats 
av sten, grus och sand som havets brän
ningar kastat upp över artefakter och av 
sot i kulturlagren. Den materialgrup
pering som jag här kallat Sandarnakultur 
har överlagrade boplatser. 

På samma nivåer ligger Lihultboplatser-
na utan att vara överlagrade. De måste där
med vara senare än 5 000. Ovanför 25 m 
ligger sannolikt Hensbackaboplatserna. 
Någon systematisk genomgång är dock in
te gjord. De kan alltså vara från vilken tid 
som helst; överlagring eller icke överlag
ring hjälper oss inte här med bedömning
en. Jag bestämde mig i FMK för att Hens
backaboplatserna troligen skulle vara äldre 
än Sandai naboplatserna. Detta stödde jag 
på en jämförelse med de mellanbohus-
länska boplatserna där Hensbackaboplat
serna låg på högre nivåer dvs. vid äldre 
strandlinjer än Sandarnaboplatserna. 
Dessutom konstaterade jag att deras mate
rial var av en äldre karaktär än de andra 
boplatsernas. Hensbackaboplatserna hade 
bl.a. kärn- och skivyxor, lancettmikioliter 
och tvåpoliga ensidiga kärnor, medan San
darnaboplatserna hade kärnyxor, trindyx
or, lancetter, hullingspetsar och små runda 
skrapor (se närmare schema 11 i FMK). 

Det är nu här som ett västsvenskt reso
nemang kommer i konflikt med ett syd
skandinaviskt. Där kan nämligen inte skiv
yxorna vara så tidiga, framför allt inte 
flathuggna former. Welinder gör ett för
sök till en lösning av problemet i samklang 
med en sydskandinavisk uppfattning. 
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Indeln PB BO I 
I B 0 2 I 

A l I 

P beteckn 

M beteckn 

M = Mörner 

W • Wedel 

P= Perssons 

? ' 

V' ' 
C KI Kil KIII A 

7600 7300-7100 6900 6600 

ALV-1 | 

15 

U . 6 

6900 

t 
P1M-1 
A L V - 2 

19 

t 
t ro l igen 
över 20 

5800 

A L V - 3 

17 

18,5 

Ej lägre 
an 18 

•* S 7 9 > 25 
12 S 7 

K IV 

T 
P 1 M - 2 

25 

25 

25 

20 

15 

25 

20 

Perssons 
uppfattning 

Mörners 
uppfattning 

Fig. 2. Slraiielförskjutiiingskurva i Göteborgs
trakten, - Curve showing shore displacements in 
the Gothenburg region. 

Det är en viktig och stor uppgift som han 
föresatt sig och låt oss se hur han löst den. 
Tyvärr innebär detta en hel rad detaljre-
sonemang. För att underlätta diskussionen 
avbildar jag därför som fig. 2 och 3 en 
kurva och en tabell ur häftet •»Daterings
hjälpreda till överlagrade boplatser i Göte
borgstrakten, 1974». De två kurvorna i fig. 
2 visar de två geologerna Mörners och 
Perssons uppfattningar, dvs. som jag för
stått dem. Dessutom har Wedels uppfatt
ning från Bua lagts in. För detaljkommen
tar hänvisar jag till »Dateringshjälpredan». 
Den kom vintern 1974 och var alltså inte 
tillgänglig för Welinder. Utgångspunkter
na har emellertid varit Mörner från 1968 
och Persson från 1973, vilka båda Welin
der känt till då han publicerade CWC 
1973. Ur fig. 2 kan man nu plocka fram 
uppgifter om hur överlagrade boplatser 
skall dateras. Det har jag uttryckt i tabell

form i fig. 3. Med hjälp av dessa kurvor 
och tabeller kan vi nu granska Welinders 
dateringsresonematig som i mycket bygger 
på just Perssons uppgifter för Göteborgs
trakten. (FMK berörs inte i sitt Göteborgs
avsnitt av detta eftersom den rör sig med 
de grova dateringarna 15-25 m som alla iir 
överens om.) De dateringar i det följande 
som bygger på C 14 använder sig av del
ningstalet T i 5568. 

I W.s avhandling från 1971 dateras en 
rad boplatser i Göteborgstrakten: Sändar
na, 15:891, 1LS53 och 12 :S79. Dessa skall 
nu kommenteras närmare. 

Sändarna. Undre Sändarna sett som hel-
hel bör dateras till före PG (=den postgla
ciala transgressionens maximum; kallas 
också KIV av Persson och dateras till 5200 
f. Kr.). Enligt Mörner är vissa delar av bo
platsen mellan 19 och 20 meter över nuva
rande havsyta (=m.ö.h.) överlagrade av en 
äldre strandvall. En del av materialet skulle 
därmed vara betydligt äldre än PG. Kanske 
vore det möjligt att lyfta ut materialet i de 
berörda grävningsenheterna och special-
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Mörner Persson 

Omkring 
14 m.ö.h. 
15 
16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

25 

26 

Ej överlagrad 
Möjlig 7700-7300 
Möjlig 8/7700-7200 
Möjlig 8/7700-7100 och 6500-5800 

Möjlig 8/7700-7000 och 6700-5700 

Möjlig 8/7700-5600 

Möjlig 8/7700-5550 
8/7700-5500 

8/7700-5450 

Möjlig 8/7700-5350 
Möjlig 8/7700-5300 

Möjlig 8/7700-5200 

Ej överlagrad (12:S7 och 79!) 

Ej överlagrad 
omkring 7600= C° 
Strand under Kl 73-7100, samt före C° 
Strand under Kl 73-7100 (och före C") samt påver

kad av regressionen mellan KI och KU? 
Strand under Kil 71-6900 (och före C°) 
Strand kring Q°= 6000? 
Strand under Kil 71-6900 (och före C°) 
Strand kring Q°=6000 
ss 19 m 
Strand under Kil 71-6900? (och före C°) 
Strand i början av 58-5200 
Strand under 58-5200 
Möjlig från 58-5200 till 80/7700 (Klll?) 
s s 2 2 m 
Strand i slutet av 58-5200 
Möjlig bakåt till 8/7700 
Strand vid 5200 
Möjlig bakåt till 8/7700 
ss Mörner 26 m 

studera det? Vad beträffar det övriga ar
keologiska materialet i undre Sändarnas 
centrala kulturskikt kan vi för närvarande 
endast säga att det är före PG. W. säger 
5800 f. Kr. och avser transgressionens bör
jan. Det är försiktigare att ange PG:s max
imum 5200 f. Kr. som ett slutdatum. 

15:891. Fyndlagret har troligtvis omlag-
rats av den första av de postglaciala trans-
gressionerna den s. k. KI, 7300-7100 f. Kr. 
enligt Persson. Fynden är insvallade i ett 
material som ligger på ca 15-16 m nivån. 
KI når ca 17-18 m.ö .h . i Göteborgstrak
ten. Risken med bedömningar av detta slag 
är emellertid att flintartefakterna kanske 
inte är insvallade på platsen utan förflytta
de någon annanstans ifrån, kanske av vå
gorna neddragna från en högre nivå till 
den plats där de återfanns. Slutbedöm
ning: troligen före KLs slut 7100 f. Kr. (Se 
fig. 1 o. 2 - även för nedanstående.) 

11:853. Svallgruset med de inlagrade ar-
tefakterna ligger på ca 20 m. ö. h. Över det 
finns sand, mo och lera. Överlagringen 
kan ha ägt rum under den andra trans
gressionen Kil ca 6900 f. Kr. eller i varje 
fall under KIV. Säkrast datera till före 
5200 f. Kr. 

12:879. Boplatsen ligger så högt som 22 
m. ö. h. och kan inpassas var som helst mel-

Tabell över skilda nivåers strandlägesdaleringar. -
Table of the shoreline datings at different levels. 

lan den första regressionen och PG, 5200 
f. Kr. Den kan således i varje fall inte vara 
senare än PG. 

Av Göteborgsboplatserna är således 
15:S91 troligen före 7100 f. Kr. och de öv
riga före 5200 f. Kr. Det är framför allt i 
frågan om 11 :S53 som dateringen skiljer 
sig från W:s. - Hans argumentationslogik 
i detta avsnitt överlåtes åt läsaren. Är den 
av mig hävdade dateringen riktig är det 
inte nödvändigt att befatta sig med de föl
jande sidorna i W. 1971 (s. 168-70). 

I W:s bok CWC från 1973 skall kapitlen 
granskas ett efter ett. 

Kap. 1. History of research är en ytterst 
enkel kompilation. För den som vill veta 
mera hänvisas till Fyndmeddelanden nr 
10, 1972. W:s kapitel ger inte ens bak
grunden till den västsvenska boplatsforsk
ningen utan dess äldsta litt.angivelse är 
Freundt 1948. 

Kap. 2. W:s inledning har kommente
rats ovan. I det följande talar W. om bo
platslägena som om de alltid var lokalise
rade till små sydvända dalar mellan nakna 
berg. Så enkelt är emellertid inte proble
met. Studerar man boplatserna enbart in-
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om Göteborgs kommun allt ifrån skogs
landets insjöboplatser över HK till utskär
gårdens små flintfynd, är det en stor diffe
rentiering i deras belägenhet. Vilka fakto
rer som bestämt boplatslägena är en intri
kat fråga, som inte löses genom att som W. 
singla ut några slumpvis valda antaganden. 
Med all sannolikhet förhåller det sig så, att 
boplatser i olika delar av området fått sina 
lägen bestämda av olika faktorer. Sedan 
kommer W. med påståendet att majorite
ten av de utgrävda boplatserna är överlag
rade. W. måste belägga detta påstående 
med en statistik över de långt över 100 st. 
utgrävda boplatserna. 

Kap. 3. Om W:s inledning till kapitlet 
om den västsvenska boplatskronologin kan 
sägas, att Gösta Perssons arbete samt en 
systematisk genomgång av Göteborgsom
rådets överlagrade boplatser i stället borde 
vara de fakta som en västsvensk kronologi 
nu bör bygga på. 

W. urskiljer ett antal olika boplatsläges-
typer. 

1. Boplatser begravda under PG-avlag-
ringar: 8 300-5 700. Av dessa tillhör föl
jande tiden 8300-6800 f. Kr. 

a) Kulturlager täckta av KI-KIII ; 
b) Boplatser inlagrade i strandgrus på 

en sådan nivå att det måste ha skett under 
KI-KIII. 

2. Boplatser ovanpå PG-avlagr. = yngre 
än 5500. 

3. Boplatser ovanpå senglaciala avlag
r i n g a r dateras typologiskt, ty de är inte 
strand-utan kustbundna. 

Till detta korrekta men ofullständiga re
sonemang kan följande kommentar knytas. 

1°, vi känner ännu inte regressionsför-
loppet ner till regressionsminimum under 
C°; 

2°, på samma sätt är vi obekanta med 
fluktuationer i strandlinjen under regres
sionen efter PG; 

3°, Perssons kurva är extrapolerad till 
Göteborgstrakten. Osäkert i Bräckemots-
profilen är i varje fall KI och KIV; 

4°, KIV = 25 m.ö.h . kan diskuteras. Se 
profilen 12:S79. 

Detta borde W. ha framlagt. Hans fram

ställning blir nu för läsarna alltför själv
klar. 

Kap. 4. I detta kapitel beskriver W. ett 
antal Göteborgsboplatser inplacerade i föl
jande grupper. 

1. Tidig postglacial grupp. 
Överlagrade boplatser. Följande kriteri

er begär W.: fler kärnyxor än skivyxor; fler 
skivskrapor (<4 cm) än spånskrapor; 
AB-teknik; retuscherade mikrospån; lan
cetter, hullingspetsar. W:s exempel i Göte
borgstrakten är: 1LS53, 15:S91, 11:S5 
och Bua. 

Följande kommentar till dessa beir göras. 
1 1:S53: Inget exempel på de enligt ovan
nämnda kriterier karakteristiska redska
pen finns i det klart inlagrade materialet. 
Jfr publ. i Fr 1970:1 s. 27 ff. - 1 5 : 8 9 1 : 
Här finns 1 st. skivskrapa. Jfr publ. i Fr 
1969 s. 263 ff. - 13:S5: Enda redskap från 
utgrävningen är 1 flintstycke med re
tusch. Bua Västergård är den enda bo
platsen som uppfyller W:s kriterier. 

2. Lihultgruppen. 
Följande kriterier begärs av W.: kärn

yxor dominerar totalt över skivyxor vilka 
kan saknas helt. Bland kärnyxorna är de 
spetsiga vanliga. Lihultyxor, trindyxor, 
spånskrapor dominerar över skivskrapor 
(<4 cm), kölskrapor, god spånteknik, spån 
(<2 cm) i A-teknik dominerar, AC-teknik. 
W:s exempel i Göteborgstrakten är 
1LS90, ILS 13, 15:S66. 

Följande kommentar skall göras. 11 :S90: 
(förf. anger Lundberg, skall vara Carl
bom). Boplatsen innehåller de för Lihult-
•gruppen typiska redskapen. — 13:S13: På 
platsen finns karakteristiska redskap men 
inget kan säkert knytas till den överlagrade 
boplatsen. — 15:S66: Innehåller en del för 
gruppen typiska redskap. 

Boplatser som enligt W. skall bevisa att 
handtagskärnor är före PG är förutom 
13:S13, Sändarna och 12:S79 vilka enligt 
W. »have characteristic artefacts of the Li
hult group». — 12:S79: Kontrollerar man 
tabellerna i rapporten visar det sig att ing
en av de där 3 st. angivna handtagskärnor-
na klart kan knytas till ett enbart mesoli-
tiskt lager. — Sändarna: För Sändarna gäl-
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ler även att W. inte mer än allmänt hänvi
sar till boplatsen. I detta fall kan vi citera 
Niklassons text på s. 118 överst. »Den hy-
velskrapan närstående och ofta med denna 
sammanförda handtagskärnan förekom
mer i endast ett exemplar (fig. 55: 1). Det 
är emellertid tvivelaktigt om denna tillhör 
den undre boplatsen; den framkom näm
ligen icke vid den systematiska undersök
ningen, varför den kan tänkas vara nedfal
len från den övre boplatsen.» W. har såle
des inga belägg för att handtagskärnor 
finns överlagrade av PG. 

I kap. 4:3 nämner W. Göddered som en 
skivyxboplats. I kap. 4.3.1. konstaterar W., 
att skivyxor ej utgör mer än 10 % av yxorna 
i boplatser lägre än PG; överlagrade och 
icke överlagrade. Vad stöder sig W. på för 
denna siffra? Vilket material har han ge
nomarbetat för att få belägg för den? En 
sådan genomarbetning måste ha avkastat 
siffror fcir både överlagrade och icke över
lagrade boplatser. Vi i Göteborg är intres
serade av att få ta del av dessa värdefulla 
siffror. 

W:s åsikt är således att skivyxboplatserna 
normalt ligger över PG. Detta innebär att 
de om de är strandbundna ligger antingen 
vid den senglaciala regressionens strand el
ler vid PG-stranden. W. menar, att de då 
måste vara före 8000 eller efter 4000 (efter
som perioden 5500-4000 är belagd med 
Lihultkultur). 

W. bestämmer sig sedan för den yngre 
dateringen och förlägger skivyxboplatser i 
Göteborgsområdet till tiden 4000-3000 
f. Kr. Det enda exempel som därvid ges är 
Göddered och innehållsbeskrivningen är 
(s. 15): »flake axes predominate över core 
axes, macrolithic blade and flake technique 
(blade wider than 2 cm, flakes larger than 
5 cm), blade tools predominate över flake 
tools, broad microliths made with micro-
burin technique of blades». Dateringen 
sker »in accordance with the South Scan
dinavian chronology's dating of flat-hewn 
flake axes with curved edge» (s. 16). Är det 
då bara dylika yxor som W. daterar till 
4000-3000 f. Kr. i Göteborgstrakten? In
nan W. uttryckligen förklarat sig är vi 

tvungna att följa hans text där han skriver 
»Flake Axe group 4000-3 000 B.C». 

W:s syn på saken leder således till att 
mellan 8000 och 6500 finns en Early 
Post-Glacial Group som är strandbunden 
eftersom den är överlagrad. Den följes av 
en Lihult Group 6500-4000 som delvis är 
överlagrad och således strandbunden. Se
dan under årtusendet 4000-3000 f. Kr. 
med ett vattenstånd på mellan 15 och 20 ni 
ersätts Lihultkulturen av en Flake Axe 
Group som konsekvent bosätter sig ovan
för 25 m. ö. h. Som vi sett av det föregåen
de så har W. dock inte lyckats belägga sina 
påståenden. Endast ett exempel uppfyllde 
hans kriterier för den tidigt post-glaciala 
gruppen. I Lihultgruppen fanns inga ex
empel på överlagringar som han hävdat. 
Några belägg för varför skivyxgruppen 
skall dateras till 4000-3000 f. Kr. i Göte
borgstrakten ges inte. 

Kap. 5. Först en forskningsetisk fråga. 
Fredsjö skrev sin avhandling 1953. Pers
sons licentiatavhandling kom 1968 i ma
nus, 1973 i tryck. Hur kan då W. påstå att 
Fredsjö »has made use of an inaccurate 
picture of the shoreline displacement», och 
därefter lägga in Fredsjös boplatser på 
Perssons kurva och kommentera »The da
tings are to be regarded as absurd»? — W. 
måste förklara sig på denna punkt. Till det 
övriga resonemanget i kapitlet kan sägas, 
att de delar som bygger på göteborgsdate
ringar kan underkastas den här tidigare 
framförda kritiken. 

Kap. 5 inleder W. med att förklara sin 
avsikt att ta upp Äke Fredsjös boplatsmate
rial och jämföra det med Perssons strand
linjekurva för Uddevallatrakten. Därmed 
torde avses framför allt loe. 1-5 hos Pers
son. Dessa ligger NO Ljungskile och ca 
15 km S om Uddevalla. Fågelvägen är det 
från Ljungskile ca 60 km söderut till Göte
borg och ca 20 ä 30 km norrut till i höjd 
med Sotenäset. HK och PG (KIV) ligger i 
Göteborg på 95 och 25 m.ö.h. (ca-mått), i 
Ljungskile på 130 m (Backamo) och 35 m 
(KIV 40^15) och i området N Uddevalla 
vid Munkedal är HK 161 och i Tossene 
(Uleberg) PG 41 m.ö .h . Måtten är från 
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Eig. 3. Grafisk demonstration av antagna standon i 
regressionsförloppet pä Sotenäset. - Graphic de
monstration e>f supposed stagnation stages in the 
course of regression at Sotenäset. 

Alin, supplement till Stenåldersforskning-
en i Bohuslän. Det första regressionsmini-
mum ligger i Göteborgstrakten på ca 15 m, 
i Ljungskiletrakien på ca 37 m (båda enligt 
Persson) och på Sotenäset 55 m (Alin). De 
alinska mått som inte är dubblerade av 
Persson/Mörners mått är inte av lika hög 
tillförlitlighetsgrad som de övriga. Att So
tenäset här valts, beror på att där ligger för 
Fredsjös beräkningar viktiga boplatser som 
Kaserna, Djupedal, Uleberg och Ramsvik. 

Beträffande områdena norr om Ljungs
kile säger Persson (s. 36): »In the area 
north of the Kolbengtseröd valley the in-
tensity of the land upheaval has been 
greater; the isostacy has probably dominat-
ed över the eustacy all the ume. This re-
sulted in a step-wise, regressive shore dis
placement, where the stagnation stages 
correspond to transgression stages in the 
Kolbengtseröd area.» Vad innebär nu 
detta för det viktiga området vid Sote
näset? KI-KIV kan ges dateringarna 
(Ti 5568) KI = 7300-7 100, KII=6900, 

Kl 11 = 6900-6600 och KIV = 5200 f. Kr. 
Första regressionsminimum var som ovan 
sagts 7600. HK kan dateras till i runt tal 
10000. Stagnationer i den följande regres
sionen skall inträffa under transgressio-
nerna i söder upp till varje K. I höjd med 
Sotenäset var HK 161 m (Munkedal), re
gressionsminimum 55 m (Uleberg) och PG 
(KIV)41 m (Uleberg). Efter Q°=6000 bör
jar KIV-transgressionen. 

På detta underlag kan bredvidstående 
kurva konstrueras, dock med tidigare an
givna osäkerheter inbyggda som reserva
tioner. Kurvan är lagd mellan 40 och 60 
m.ö.h . och mellan årtusendena 5000 och 
8000. Den streckade linjen går från regres
sionsminimum till tiden efter Q° då 
KIV-transgressionen orsakar en stagnation 
i regressionen som varar till något efter 
5200. Från KI-KIII har lagts horisontella 
streck som grafiskt markerar stagnatio
nerna. Observera att detta inte är något 
som är millimeterriktigt eller inte! Tabel
len är istället en grafisk demonstration av 
antagna närmevärden vad beträffar höj
derna över havet och deras förhållanden 
inom områdets isostasi och eustasi. Havets 
exakta nivå t. ex. 7600 eller 5200 för detta 
område känner vi inte närmare än vad 
Alin gjorde. Det bör emellertid vara högre 
värden än för Ljungskile (obs. då att KIVa 
över 40 m i Ljungskile enligt Persson an
tyder högre värden för Sotenäset). I varje 
fall en sak torde det ovan förda resone
manget leda till: kurvan för Sotenäset 
överensstämmer inte med den i Ljungski
letrakien. Vidare norrut blir denna skill
nad förstärkt. 

På detta sätt sprider den eustatiska pro
cessen — även om den som Persson påpe
kar i stort är »a more irregular process» (s. 
36) — sin verkan jämnt över hela det aktu
ella området. Men det som inträffar är att 
den möter en isostatisk process vars inten
sitet (landhöjning i meter per tidsenhet) 
ökar från söder mot norr. Detta innebär, 
att samspelet mellan eustasin och isostasin 
leder till varierande förlopp beroende på 
var i Bohuslän man befinner sig. Detta har 
enligt min mening W. inte tagit tillräcklig 
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hänsyn till i sin fig. 2 utan istället applicerat 
Perssons Ljuiigskilekurva på samtliga mel-
lanbohuslänska boplatser. Detta konstate
rande är desto viktigare som bara ca 10 m 
skillnad leder till stora förändringar i de 
flacka bohuslänska dalbottnarna. Dess
utom är inte heller den gamla raka kurvan 
som W. återger med streckad linje riktig 
efter Perssons nya erfarenheter i Ljungs ki
letrakten. Förhållandet är således betydligt 
mer komplicerat än vad W. återger det i 
fig. 2. 

Till dess W. förstått att snabba och lätta 
lösningar inte är möjliga på detta problem 
får han acceptera, att kap. 5 tills vidare 
läggs åt sidan. Detta beror också på att det 
har visat sig att beläggen för den i kap. 4, 
Göteborgstrakten, uppställda kronologin 
inte är hållbara. Det som gäller kap. 4 och 5 
gäller således också kap. 6, Summary. Vi 
skall emellertid inte släppa W:s intressanta 
arkeologiska konception av den föregåen
de strandlinjen ppfat t ningen. 

Fcir Mellanbohuslän talar W. om en skiv-
yx- och en kärnyxgrupp som börjar sam
tidigt. Den förra kallas Fosna-Hensbacka, 
den senare Sandarna-Lihult. Den förra 
finns mest i norra Bohuslän-Norge, den 
senare finns mest i Göteborgstrakten. När 
båda grupperna finns samtidigt i samma 
region, bor de som använder skivyxor 
högre upp över havsnivån än de som an
vänder kärnyxor. 

Skivyxboplatserna delas i tre stadier. 
1) Hagnipen med kanthuggna skivyxor 
och tångepilspetsar. 2) Tosskärr med 
kanthuggna skivyxor och sneda spetsar. 
3) Göddered med flathuggna skivyxor. 
Några exempel utöver dessa tre boplatser 
ger inte W. Vilka andra boplatser kan jäm
föras med dessa? Hur ser skivyxorna ut 
där? Varför just dessa kriterier på skivyx
orna? I vilka andra artefaktsammanhang 
befinner sig skivyxorna på de boplatser vi 
känner till? — Frågorna tornar upp sig in
för W;s påståenden. Till dess de är besva
rade av W. måste vi avvakta. 

Beträffande skivyxboplatsernas läge i 
landskapet hänvisas till vad som sagts om 
deras läge i sotenäsområdet och norrut. 

Vidare måste ett påstående som W:s förses 
med en topografisk studie om hur boplat
serna ligger. Hur ser skivyxboplatsernas 
topografiska situation ut i förhällande till 
kärnyxboplatsernas? Vidare artcfaktmatc-
rialet: om nu kärn-och skivyxboplatserna 
har olika läge, speglas det i övrigt i arte-
faktmaterialet? Och till slut idén som så
dan. Vad skulle orsaka ett ovanligt förhål
lande som detta? Skivyxorna skulle sålunda 
avspegla en speciell ekonomi, som fordrade 
att människorna i Nordbohuslän bosatte 
sig ett stycke borta från havet. I senare tid i 
Göteborgstrakten skulle de undvika nivåer 
under 25 m vid ett vattenstånd av 15-20 m 
och detta just 4000-3000 f. Kr.! Fcir mig 
synes denna tankegång så egendomlig och 
ovanlig att jag finner den synnerligen in
tressant. Kanske rymmer den i sig lösning
en på de västsvenska boplatsproblemen? 
Tills vidare är den emellertid inte arkeolo
giskt belagd av de skäl som framlagts i det 
föregående. 

För Fornvännens läsare torde vid det här 
laget en sak stå klar: ingendera parten i 
målet sitter inne med full bevisning! I FMK 
har jag funnit Hensbacka, Sändarna och 
Lihult på tre nivåer i det mellanbohuslän-
ska landskapet och tolkat det som att de 
tidsmässigt följer på varandra. W. menar, 
att då Hensbacka är samtidig med Sandar
na-Lihult, bor Hensbacka på högre nivåer 
i landskapet. I Göteborgstrakten har jag i 
FMK placerat Hensbackaboplatserna före 
Sändarna utan andra bevis än sådana av 
analogikaraktär. En svaghet här är också 
att enligt de senaste strandliiijedateringar-
na hamnar Hensbackaboplatserna bort
emot 8000 f. Kr., vilket med all sannolik
het är för tidigt. Enligt W. skall Hens
backaboplatserna förläggas till 4 000-
3 000 f. Kr., vilket med tanke på deras 
artefaktsammanhang verkar synnerligen 
egendomligt. 

För oss alla står det väl klart vilka åtgär
der som bör sättas in för att lösa frågorna. 

1. Ett arbete motsvarande Gösta Pers
sons pä Sotenäset. 

2. Grävning och C 14-datering av bo-
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platser i Mellanbohuslän. Både Hens- Punkt 1 och 3 åvilar geologerna. Punkt 2 
backa-Sandarna- och Lihulttyp beir grävas, påbörjades av Cullberg/Fredsjö sommaren 

3. Ett pollenanalys-diatomé-C14-arbete 1973. Punkt 4: Boplatsen Tuve 72 är liten, 
i Göteborgstrakten. väl avgränsad och ligger på 30 m ni-

4. Grävning av Hensbackaboplats i Gö- vå. - J a g s a t s a r e n slant på den. 
teborgstrakten för att få lagerförhållanden 
och C 14-dateringar klarlagda. Carl Cullberg 

A Reply to Welinder's Criticism 

In his introduetion, the author says that 
he feels a discussion about a publication 
from 1972 rather out of date considering 
how far West-Swedish Mesolithic research 
has got today. He demonstrates this by 
a presentation of the works within this 
field published between 1965 and 1974. 

With picture (fig. 1) and text he then 
goes on to demonstrate how the pro
blems pertaining to the West-Swedish 
shore-displacement should be regarded. 
Figs. 2 and 3 show the latest geological 
opinions within this field as represented 
by Persson and Mörner. 

He then reviews Welinder's publica
tions from 1971 and 1973 establishing 
that, by and large, W's theses, as far 
as the West of Sweden is concemed, are 
not borne out by the find material, 
which, apparently, W has not studied in 
detail. Among other things may be men
tioned that W simply cannot give any 
proof whatsoever that the handle cores 

were overlaid by the postglacial trans
gression and, consequently, should be 
dated to a time prior to the transgres
sion. 

In a section dealing with Central Bo
huslän, the author shows how much we 
lack a work on the sea level problems 
at Sotenäset and northwards. 

The author ends up by stating that 
the dating of the sites containing flake 
axes in West Sweden has yet to be solv
ed. He gives some points on which addi-
tional research must be added to the 
discussion: 

1. A palynological shore level study of 
Sotenäset. 

2. Exeavation and C14 dating of sites 
in Central Bohuslän. 

3. A palynological shore level study of 
the Gothenburg region. 

4. Exeavation of a Hensbacka culture 
site in the Gothenburg region. 
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