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Av Lisbet Bengtsson 

Bengtsson, L. 1993. Lihultyxor i Bohuslän: råmaterialen och deras härkomst. 
En diskussion. (Lihult adzes in Bohuslän: the raw materials and their prov
enance. A discussion.) Fornvännen 88. Stockholm. 

The Halleberg and Hunneberg monntains near lake Vänern with their occur
rences of dolerite are known to have been in western Sweden sources for raw 
material for the Lihult adzes of the Lale Mesolithic. Il has generally been 
assumed either that adzes were traded between Halle-/Hunneberg and Bohus
län, or thal people moved lo the Halle-/Hunneberg to gain access to the raw 
material, Through ihe inspection of Lihult sites in southern central Bohuslän, 
the author has proven the existence of dolerite from Halle/Hunneberg locally, 
in the moraine transported to the area during lhe lalest glacialion. This material 
was easily accessible to lhe inhabitants, and was observed by lhe author on or 
near all of the sites visited. There are also clear indications of the actual uses of 
this material. The raw material most commonly used in Bohuslän was dolerite, 
although a variety of rocks were worked. Other rocks are suggested lo have 
come from local moraines. This also holds true for the dolerite at the Lihult 
type site in northern Bohuslän, as well as for a site in the Lyse parish in lhe 
central part of the region. For the sites at Gossbydal in the soulhernmosl part of 
the region, lhe dolerite used corresponds to the dolerite of local dikes on lhe 
island of Hisingen. The implications of these observations are discussed. 

Lisbet Bengtsson, Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet. Box 2133, S-
403 13 Göteborg, Sweden. 

Råmaterialet till lihultyxor och till andra yxor interaktiem mellan olika geografiska områden 
av bergart har studerats mycket ringa i Sve- i form av utbyten av produkter, idéer eller 
rige. Detsamma gäller därmed automatiskt for människor samt på frågor om specialisering 
råmaterialets härkeimst. Det är dock ett forsk- och fragmcntering av ekonomiska/sociala en-
ningsfält som bör kunna ge värdefulla och heter. Man kan också undersöka, i vilken mån 
användbara resultat. I den mån man kan be- människorna valde råmaterial med speciella 
stämma bergart och ursprungsområde, har egenskaper samt hur de tog fram och behand-
nian hjälp vid diskussioner om huruvida man lade materialet genom brytning och bearbet-
använt lokala resurser eller externa och haft ning. För en översikt över forskningsläget an-
lokal tillverkning av redskap eller inte samt vid gående petrologiska studier av yxor och andra 
bedömningen av orsakerna till en eventuell redskap av sten generellt hänvisas till W. A. 
koncentration av tillverkningen till vissa geo- Cummins (1983). 
grafiska områden liksom vid diskussionen om När man talar om lihultboplatser, utgår 
efter vilka kriterier människorna gått, då de man från vissa fynd, en viss fyndsammansätt-
valt råmaterial. Studium av använda bergarter ning samt i viss mån topografiskt läge. I en del 
och urspungsområden kan också ge perspek- fall används också C "-dateringar som stöd för 
tiv på frågeir om "kulturgrupper", kulturell tidssäitningen. Ledartefakten framför andra 
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Fig. 1. Lihultyxor frän bo
platsen Lihult, Skee soc
ken, Bohuslän. (Efter Alin 
1955.) - Lihult adzes from 
the Lihult site. Skee parish, 
Bohuslän. 

5 
_i cm 

är den s. k. lihultyxan (fig. 1). Utmärkande för 
den är bl. a. att den är av bergart - som här 
används i bemärkelsen 'icke-flinta' - och att 
den är bearbetad i avspaltningsteknik. Andra 
typiska fynd från lihultboplatser är handtags
kärnor, mikrospån, trindyxeir, kärnyxor, 
kölskrapor och segmentknivar. (Jfr Jonsäter 
1984, s.21 samt Nordqvist 1988, s. 16, 20. Jfr 
också W. C. Brogger 1905, s. 205-206.) "Li-
bultkulturen" hänförs till senmesolitisk tid. 
För en vidare diskussion kring lihulikulturen, 
se Jonsäter (1984) samt Nordqvist (1988). 
Fynd av lihultyxor har främst gjorts i Västsve
rige (fig. 2) och typboplatsen, Lihult i Skee 
sticken, ligger också där. 

Denna artikel föranleds av att jag deltog i 
utgrävningen av en boplats vid torpet Björk
hagen i Ödsmål sticken i Bohuslän 1988 (forn
lämning nr 160). (Se vidare Helene Bornas 
redogörelse för undersökningen, "Riksan
tikvarieämbetet, Rapport UV", keimmande 
publikation.) Både vid provundersökningen 
och slutundersökningen fann vi avslag av 
bergart; vid slutundersökningen eickså eggen 
av en lihultyxa. Ca 1 km söder därom under

söktes hösten 1987 en beiplats, där bl.a. ett 
tiotal lihultyxor samt bergartsavslag togs till
vara. De undersökningarna fortsatte under 
sensommaren 1988 (Ödsmål socken, förnläni-
ning nr 255, vid Lunna). (För en redogörelse 
av undersökningarna där, se Eva Schaller Åhr-
berg, 1987 samt "Riksantikvarieämbetet, 
Rapport UV", kommande publikation.) 

Forskningsläget 

De mest genomgripande studierna av råmate
rial och ursprung för yxor av bergart inom 
Skandinavien torde vara de, som utförts av 
Asle Bruen Olsen och Sigmund Alsaker för 
västra Norge. En artikel, som baserar sig på 
deras respektive examensarbeten i arkeologi 
vid universitetet i Bergen har publicerats i 
N. A. R. (Bruen Olsen 8c Alsaker 1984). De 
har bl.a. specialstuderat biytningsplatser för 
diabas respektive grönsten. 

I det ena området, Stakaneset i Flora kom
mun, har en diabasgång utnyttjats för bryt
ning. Denna diabas går att särskilja från dia-
bas från andra kända gångar i Norge. Under
sökningarna tyder på, att det enbart är gång-
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Fig. 2. Utbredning av lihultyxor, inkl. ytfynd. Kar
tan är baserad på de större samlingarna i södra och 
mellersta Sverige. Inprickningen markerar anlal per 
socken. (Efter Welinder 1977, s. 58.) - Distribution 
of Lihult adzes, induding stray finds. The map is 
based on the large collections in southern and cen
tral Sweden. The döts mark the numbers found in 
each parish. 

en vid just Stakaneset, som utnyttjats lor bryt
ning inom Flora kommun, trots att andra 
gångar med diabas finns. 

För det andra området, Hespriheilmen väs
ter om ön Bomlo, har man brutit ur ett bergs-
massiv. Bergarten benämns grönsten av 
Bruen Olsen och Alsaker. Den har en specifik 
sammansättning som skiljer den från de flesta 
andra kända förekomster av grönsten i Norge. 

Brukningstiden för stenbrott och tillverk
ningsplatser i båda områdena beräknas ha va
rit ca 5 500 år, under tiden ca 9500-4000 B.P. 

Bruen Olsen och Alsaker urskiljer med ut
gångspunkt i sina studier två till största delen 
åtskilda, men något överlappande, distribu
tionssystem för diabas respektive grönsten i 
västra Norge, där Stakaneset respektive Hesp-

riholmen utgjort ursprungliga brytningsplat-
ser. Nedgången i brytning och distribution ca 
4000 B.P. tycks ha samband med övergången 
till jordbruksekeinomi (Bruen Olsen 8c Alsaker 
1984, s. 92-94). 

Någon systematisk studie av motsvarande 
art bar inte gjorts i Sverige. För västra Sve
riges del har det gjorts vad som möjligen kan 
benämnas ansatser i en likartad riktning. Av 
kända ursprungsområden för råmaterial till 
lihultyxor bör särskilt nämnas Halle-/Hunne-
berg (där likartade yxor ofta går under be
teckningen väneryxor). I närheten av dessa 
berg ligger en mängd fyndplatser med rikligt 
med bergartsavfall samt yxor och andra red
skap i olika stadier av bearbetning, t. ex. vid 
Nordkroken och vid Grytet (Cedergren 1932, 
s. 77 ff. resp. 95 ff). Platserna har dock inte 
enbart använts vid lihulttid. Mig veterligen 
har ingen studie gjorts av dessa yxors minera
logiska sammansättning, men rent logiskt är 
de av Halle-/Hunnediabas, vilken kunde ut
vinnas genom att ta block från rasbranterna 
(jfr Kindgren 1985, s. 166; även Johan Alin 
1955, s. 188 samt Cedergren 1932). Före
komsten av knackstenar vittnar också om lokal 
tillverkning. 

Stenåldersboplatser runt Hästefjorden 
strax väster om Vänerns södra spets innehål
ler sammanlagt en ansenlig mängd libullwoi 
(hdstefjordsyxor) (Rex Svensson 1988), förutom 
andra yxtyper av bergart. Däremot är före
komsten av bergartsavslag mycket ringa, om 
man får döma av de inventeringar som gjeirts. 

Någon särskild studie över just dessa yxor 
gör inte Karin Rex Svensson i sitt arbete, men 
hon antar, att de är införda i färdigt skick från 
Halle-/Hunneberg. Grunden för detta anta
gande är, att yxorna vanligtvis är av diabas, en 
bergart som således finns just i Halle-/Hunne-
berg. Rex Svensson nämner också, att diabas 
kan förekennma som enstaka flyttblock förda 
till Hästefjordsområdet av inlandsisen, men 
att flyttblocken knappast förekommer i så stor 
omfattning, att de haft betydelse för tillverk
ning av så stora mängder hästefjordsyxor, 
som det här är fråga om (Rex Svensson 1988, 
s. 18-19). Bland lösfynden från Hästefjol els-
området finns 92 hästefjordsyxor registrerade 
(Rex Svensson 1988, s. 113, 116). 
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Fig. 3. Karla över Bohuslän med platser omnämnda 
i texten inlagda. Ritning: L. Bengtsson. - Map of 
Bohuslän showing the sites mentioned in lhe text. 

Rex Svensson (1988, s. 162) antar, att 
hästefjordsyxoma varit en handelsvara, som 
man skaffat sig genom kontakter med Halle-/ 
Hmiiiebergsomi åclct men reserverar sig dock 
inför resultat från framtida boplatsundersök
ningar. 

Hans Kindgren bar i en uppsats om vad han 
denomineral kambrisk flinta låtit göra berg
artsanalys av 25 st trind- och lihultyxor från 
Uddevalla/Bäve socken och Hornboigas jön-

Östen (Kindgren 1987 o. 1991). Analysen ut
fördes genom okulärbesiktning av Krister 
Svedhage, då vid geologiska institutionen, ('•<>-
teborgs universitet. Av de ingående 11 st li-
hultyxoma var totalt 4 st från Bohuslän (Ud
devalla/Bäve sn). Av dem bedömdes 1 st vara 
av bohuslän,sk/Halle-/Hunnebergstyp av dia-
bas (Bo/HHd), 2 st av Bo /HHd? samt 1 st av 
sedimentär bergart. Övriga lihultyxor, dvs. 
yxor från Hornborgasjiin-Östen, hänfördes 
till respektive leptit-hälleflintaserien, kvart
sit?, iinderkainbri.sk sandsten, sandsten, Mös-
se-/Ållebergdiabas?/Billingentyp av diabas? 
och sedimentär bergart. För trindyxorna gäl
ler motsvarande tendens, dvs. att de från Ud
devalla/Bäve sn är av B o / H H d (2 st samt 1 st?, 
av totalt 3 st yxor), medan de från Homborga-
sjön—Osten är av andra och skilda bergarter 
(Billingentyp av diabas, sandsten, diorit, 
m. 11.). Kindgren drar följande slutsatser av 
analysen: 

1. Lihultyxor i centrala-norra Västergöt
land iir. till skillnad från dem på västkusten, i 
allmänhet gjorda i annan bergart än cliabas. 

2. Både lihult- och trindyxor i respektive 
område är gjorda av lokala bergarter (Kind-
gren 1987, s. 56). 

Det senare uttalandet bör ha sin grund i att 
diabas förekommer som gångar i Bohuslän. 
Vad jag förstår drar således Kindgren slutsats
en att diabasen använd för yxor i Bohuslän 
kommer från sådana gångar, även om han inte 
direkt framför detta. 

I övrigt fiir Bohuslän är litet sagt. För bo
platsen Lihult (fig. 3), Skee socken i norra 
Bohuslän (nr 389 i fornlämningsregistret; av 
Alin betecknad som boplats nr 46; på ekono
miska kartan med beteckningen Kasen), 
nämner Alin i sitt arbete över stenäldersbo
platser i norra Bohuslän alt som material lill 
yxorna (lihult- och trindyxor) har använts 
grönstenar av olika slag: diabas, senn skall ha 
varil det bästa yxänmet, samt finkorniga diori-
le-r och amfibolitcr. I enstaka fall har använts 
en omvandlad, blåsig lavabergart, en porfyrisk 
bergart, samt en täl finkornig, mörk bergart 
mcel ljusgrå, i grönt stötande, vittringsskenpa. 
Yxor i det senare materialet är de, som mest 
liknar de- norska uoslvrlwnnia (Alin 1955, s. 
187). De svenska lihultyxorna har ju loris 
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samman både tidsmässigt och kulturellt med 
de norska nostvetyxtnna (se t.ex. Anton W. 
Brogger 1905 samt W. C. Brogger 1905). En
ligt Alins indelning är de smala yxorna från 
Lihult de, som mest liknar de norska 
nostvetyxorna, medan de med bred nacke är 
de, som mest liknar väneryxorna (Alin 1955, s. 
183). 

Angående härkomsten för dessa olika mate
rial påpekar Alin, att boplatsen är helt om
given av bohusgranit och att det honom veter
ligen inte finns någon grönstensförekomst i 
närheten av Lihult (Alin 1955, s. 187). Grön
sten används av Alin som en gemensam be
teckning för finkorniga, sega bergarter (Alin 
1955, s. 186) och innefattar bl.a. diabas. Som 
närmsta förekomst av grönsten - exakt berg
art ej angiven - anger Alin Kosteröarna, nå-
got som kan vara värt att nämna här med 
tanke på belägenheten för grönstensbrotten 
på den avsides belägna Hespriholmen utanför 
ein Bonilo i västra Norge (Bruen Olsen & Alsa
ker 1984, s. 78, 82. Se dock också diskussio
nen om Lihult i avsnittet om råvarutillgång 
nedan). 

Alin föreslär för Lihult, att diabaserna och 
vissa av de täta bergarterna — gabbro och 
bergarten med den ljusgrå vittringsytan - kan 
ha transporterats ined isen från Norge: 

Vi ha nämligen i norra Bohuslän tydliga vittnesbörd 
om en nordlig isström, och bergarten med den 
ljusgrå vittringsytan finnes spridd just i norra delen 
av landskapet, och yxor förfärdigade av densamma 
ha anträffats pä flera av boplatserna mellan Idefjor
den och havet. (Alin 1955, s. 187.) 

Alin skiljer eickså mellan istransporterat ma
terial och icke istransporterat: 

De små skilfermejslarna äro av skiffer från mellersta 
Dalsland, den är ej istransporterad, detsamma är 
fallet med den blåsiga lavabergarten och sand
stenen, som använts till slipstenar. Dessa bergarter 
måste avsiktligt av människor förts från Dalsland lill 
boplatsen, (Alin 1955, s. 187.) 

Oavsett hur pass goda grunder Alin hade 
för sina antaganden om istransporterat mate
rial eich ursprungen för de olika materialen, 
är det intressant att han faktiskt skiljer mellan 
lokala bergarter, istransporterat material saml 
material ditlört av människor. Detta har också 
betydelse för den fortsatta diskussionen. 

För södra Bohusläns del finns en analys ut
förd av Lars Bergström, då vid geeilogiska in
stitutionen, Chalmers Tekniska Högskola 
(Bergström 1958). Resultaten från denna pu
bliceras först genom förevarande artikel. 

Bergström fick totalt 42 st föremål från 
boplatsområdet Gossbydal för analys (fig. 3). 
Området är numera inkorporerat i Göteborgs 
kommun (lånehandling, Göteborgs Arkeologi
ska Museums arkiv 1957 samt tillhörande fo
ton). Bland dem var 26 st lihultyxor eller delar 
av sådana. Fiir 25 av de 26 finns en överens
stämmelse mellan lånehandlingens invente-
ringsnummer och numren angivna i Berg
ströms promemoria, och för dessa går det 
alltså att korrelera den arkeologiskt gjorda 
klassificeringen med analysresultaten. 

Föremålen spräcktes av Bergström för att 
erhålla en obehandlad och frisk yta och 
gruppindelades därefter, där så var möjligt, 
efter utseende av den färska ytan. Fiir varje 
grupp gjorde Bergström ett eller ett par 
tunnslip för mikroskopisk undersökning. Av 
de 25 st lihultyxorna bestämdes inte mindre 
än 21 st vara av diabas, 2 st av en mycket fin-
kornig fragmentbergart av massformig struk
tur (fältspatkvartsit), 1 st av en tät, mycket 
finkornig amfibolitgnejs samt 1 st av finkornig 
hornbländit. 

Diabaserna i de 21 st föremålen varierar 
något i komstorlek samt p. g. a. sekundär om
vandling; variationerna är dock inte större än 
att de kan förekomma i en och samma diabas-
gång. De är uppbyggda av plagioklas med en 
anortithalt mellan 40 och 50%. Av pyroxen 
finns endast en typ, den är monokJin och täm
ligen järnrik. I vissa av diabaserna förekeim 
kvarts i underordnade mängder, i andra 
olivinpseudomorfoser (Bergström 1958, s. 5). 

I kontrast lill detta har Halle-/Hunnediaba-
sen pyroxen av två typer och tämligen riklig 
förekomst av kvarts. Sekundära omvandlingar 
har inte ägt rum. När det gäller Kinnekulles 
diabas däremot, är den en typisk olivindiabas 
(Bergström 1958, s. 5). 

Diabasen i föremålen från Gossbydal visa således 
ingen överensstämmelse med varken eliabas av Kin
nekulle- eller Halle-/Huiinebergslyp, varför ut
gångsmaterialet får sökas i de diabasgångar som 
genomsätia gnejsberggrunden i elc-n omedelbara 
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omgivningen av fyndplatsen. (Bergström 1958, s. 
5.) 

Bergström gjorde en jämförande mikrosko
pisk undersökning av diabas från en fyndplats 
på Vänersnäs. Tyvärr finns inga närmare upp
gifter om fornlämningsnummer eller belägen
het för den. Hans undersökning av denna 
diabas visade en sammansättning typisk för 
Halle-/Hunnediabasen (Bergström 1958, s. 
5). 

Bergström (1958, s. 5) menar, att diabaser
na i Gossbydalmaterialet stämmer mycket väl 
överens med de av Lundegårdh (S.G.U. Ser. 
Aa 195) benämnda "yngre" diabaserna för 
Särö söder om Göteborg. Norr om Gossbydal, 
på Hisingen, finns två mäktiga och uthålliga 
diabasgångar av sådan "yngre" typ, dels vid 
Björlanda och dels vid Tuve, och Bergström 
menar, att föremålen huvudsakligen torde 
komma från dem, antingen direkt eller via 
islransporterade block (fig. 11). 

Amfibolitgnejs, hornbländesten samt fält-
spatkvartsit förekommer i begränsade partier 
på Hisingen och fastlandet norr därom, var
för även dessa föremål kan vara av lokalt ur
sprung (Bergström 1958, s. 5—6). 

Som tillägg kan vara värt att nämna, att det 
bl. a. också ingick trindyxeir i Bergströms ana
lys. Samtliga dessa (7 st, hela och delar) hän
fördes till diabaser och dessutom till samma 
varianter av diabas som lihultyxorna. 

Vi har alltså en bestämning av ett antal li
hultyxor från ett och samma boplatsomräde i 
södra Bohuslän (numera Göteborgs kom
mun). Det stora flertalet, eller motsvarande 
84 % av dessa yxor, är av diabas. Däremot är 
de varken av Halle-/Hunne- eller Kinnekulle-
typ utan av en typ, som finns lokalt i gångar på 
Hisingen. 

Att märka är, att Bergström skiljer mellan 
den "yngre" diabastypen i gångar på Hisingen 
och diabasen i Halle-/Hunneberg. En sådan 
distinktion går däremot inte att urskilja i den 
analys, som hänförs till i Kindgren (1987, s. 
55), där diabas från Halle- /Hunneberg och 
Bohuslän sammanförts under en beteckning. 
Detta kan ha sin grund i atl den senare analy
sen enbart utfördes som en eikulär besiktning 
av hela artefakter. 

Hur man bland arkeologer sett på ursprunget 
till lihultyxorna och deras råmaterial har vari
erat. Alin tog yxorna till inläkt fcir att Västkus
ten bebyggts av folk från Vänerområdet/söd-
ra Dalsland (Sarauw & Alin 1923, s. 176, 192, 
205; Alin 1955, s. 194), medan Åke Fredsjö 
istället föreslår, att kustbor tog material till 
yxorna från Vänerområdet (Fredsjö 1953, s. 
157). Orsaken skulle vara, att flintan var en 
bristvara och att diabasen i Vänersborgstrak-
ten var det näst bästa material, som stod till 
buds (Fredsjö 1953, s. 157). Cedergren före
slår istället, att flintan var en eftertraktad vara 
vid Vänern och att man, för att få tillgång till 
den, bytte bort diabasyxor till bl. a. Backa
boplatsens invånare, i Nödinge socken vid 
Göta älvs nedre lopp (Cedergren 1932, s. 
130). Rex Svensson tänker sig, att förekoms
ten av slipade yxor av s. k. ordovicisk flinta i 
Hästefjordsmaterialet skulle vara "ytterligare 
ett bevis för kontakterna österut mot område
na runt Halle- och Hunneberg" , där sådan 
flinta finns (Rex Svensson 1988, s. 162-163). 
Rex Svensson menar således, att kontakter 
mellan två områden i ett skede i sig ökar tro
ligheten av kontakter i tidigare skeden. 

Bengt Nordqvist nämner i sin rapport från 
undersökningen av lihultboplatsen Ljung 143 
(fig. 3 och 9) möjligheten av att lihultyxorna i 
Bohuslän kan vara tillverkade "av lokal grön
sten från Bohusläns kustzon" (Nordqvist 
1988, s. 18). Beteckningen grönsten är här 
använd i Alins bemärkelse, dvs. som gemen
sam beteckning för finkorniga, sega bergar
ter. Nordqvist ställer frågan, om det möjligen 
funnits två skilda distributionssystem i västra 
Sverige, ett i kustlandet och ett i inlandet, 
något som han gör med utgångspunkt i Bruen 
Olsen & Alsaker (Nordqvist 1988, s. 19, 
22-23). Tyvärr går Nordqvist inte in på frågan 
om var i Bohuslän grönsten finns eller i vilken 
form den framträder. 

Mats Jonsäter framför, att tillverkning av 
lihultyxor skett enbart på vissa boplatser men 
inte på andra inom UV-Västs arbetsområde. 
Han ser en av orsakerna till delta förhållande i 
råvarutillgången och hänför till de mark
stenar, som påträffats vid boplatsen Lyse 26 c 
(fig. 3), där också en ansenlig mängd avslag av 
bergart tillvaratagits (Jonsäter 1984, s. 26; jfr 
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Fig. 4. Den vittrade ytan i ett avslag av diabas. I ytan 
framträder mörka korn och stavar i den mjukare 
och ljusare mellanmassan. Dessa korn ger ytan en 
karaktäristisk strävhet. Fynd 64 från boplatsen vid 
Björkhagen, Ödsmål 160. Foto L. Bengtsson. —The 
weathered surface of a flake of dolerite. On the 
surface, dark grains and needles are distinguished 
from the softer, lighter mäss. The grains give the 
surface its characteristic coarseness. Find no. 64 
from the site al Björkhagen, Ödsmål 160. 

Eva Weiler 1978). Enligt Jonsäters bedöm
ning tillverkades lihultyxor på Lyse 26c bl.a. 
därför att det "på boplatsen eller i dess 
omedelbara närhet fanns en råvara som inte 
fanns att tillgå på annat håll" (1984, s. 26). Jag 
kommer att diskutera detta nedan. Jonsäter 
(1984, s. 26) beklagar också, att "våra kunska
per om vilka bergarter som valts för tillverk
ningen och var det linns tillgång till dessa är 
myckel bristfälliga". 

Egna iakttagelser 

I samband med undersökningen 1988 av bo
platsen Ödsmål 160 (fig. 9) inspekterade jag 
en gärdesgård strax intill boplatsen på dess 
östra sida, detta for att utröna om den bergart 
vi fann under undersökningens gång i avslag 
och i en egg av lihultyxa inte möjligen kunde 
finnas lokalt på platsen i stället lör att vara 
införd utifrån, det senare någeit som föresla
gits av t. ex. Fredsjö (se ovan). I gärdesgården 
fann jag mycket riktigt ett flertal block av den 
art jag sökte, och likaså i en gärdesgård, som 
löper i en svacka ett par hundra meter neird-
ost om boplatsen. Gärdesgårdar är praktiskt 
att använda som utgångspunkt fcir en inspek
tion, eftersom de är uppbyggda av lokal sten 

och stenen där ligger förhållandevis synlig, 
jämfört med i naturlig terräng. 

Den vittrade ytan, både på avslag och på 
naturliga block som de framträdde vid Öds
mål 160, är karaktäristisk eich lätt igenkännlig 
och visar att materialet är diabas (fig. 4). Ytan 
skiljer sig klart från ytorna på annan sten i 
omgivningen. Ytan är sandfärgad till brungul 
med svarta korn eller stavar strödda. Dessa är 
mineralkorn av en hårdare sammansättning 
än den omgivande massan och har p. g. a. sin 
hårdhet bevarats bättre. De har givit ytan en 
strävhet, ungefär som sandpapper, beroende 
på de utstickande kristallerna. En färsk brott
yta är finkornig och mörkt gråblå, och de 
svarta kristallerna går där inte lätt att med 
ögat särskilja från massan. 

Tillsammans med l:e statsgeolog Lennart 
Samuelsson gick vi senare över ett skogsparti 
öster om boplatsen, och även där fann vi 
block av samma bergart i form av upplagd 
sten i gärdesgårdar och längs skogsvägar samt 
som markstenar synliga i vägskärningar. Ett 
par markstenar fann vi också på själva gräv-
ningsytan av boplatsen. Samtliga block var väl 
rundade. 

Lennart Samuelssem bedömde bergarten 
som diabas av Halle-/Hunnebergstyp. Be
dömningen gjordes dels geneim direkt eikulär-
bcsiktning, dels geneim atl slå stycken ur bloc
ken för att erhålla friska ytor som kontroll. 

Enligt Samuelsson, som då arbetade på en 
ny version av berggrundskartan fiir områdena 
Öster och norr om Ödsmål, finns där en dia-
basgång, som framträder enbart ställvis ovan 
markytan. Den kommer i dagen vid Kolbengt
seröd ca 1,5 mil nordnordost om Ödsmål 160, 
på holmar utanför kusten och sedan återigen 
på Orust väster därom. Öster enn Kolbcngtse-
rödssjön är gången smal och uppsprucken; ut 
mot havet är den bredare, ca 6-8 meter. Av
snittet vid sjön, som är den del som kunde 
ligga inom isrörelseriktningen från Ödsmål 
160 sett, är alltför uppsprucket och näralig
gande för att blocken vid boplatsen skulle ha 
kunnat komma därifrån (Samuelsson, muntlig 
uppgift, 1988). 

Det högst troliga är, atl blocken vid Ödsmål 
160 är från just Hal lc- /Hunndierg , eftersom 
de är väl rundade och således isirauspoi te-ia-
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Fig. 5. Moränblock av diabas i två delar, funnet i 
gärdesgärden vid lihullboplalsen Ödsmål 160. 
Foto: L. Bengtsson. - Moraine block of dolerite 
split in two parts, found in lhe- fence at the Lihult 
site, Ödsmål 160. 

de en längre sträcka. Den generella isrörelse-
riktningen från Halle- /Hunneberg har varil 
åt sydväst, och Ödsmål ligger väl inom den 
riktningen (kartbladet 8 B Vänersbeirg SO, 
SGU Ser. Ae nr 48), 

Min slutsats av des.sa iakttagelser är, att man 
till boplatsen Ödsmål 160 varken har "impor
terat" yxor eller råmaterialet till dem, vare sig 
från Vänerområdet eller från andra platser i 
Bohuslän. Det behövdes inte; man utnyttjade 
lidt enkelt den lämpliga bergart, seim fanns på 
platsen. Förekomsten i närheten av och 
t .o .m. på själva boplatsen av moränblock av 

Fig. 7. Sprängros bildad av mineralanhopning eller 
gasblåsa i diabasblock. Avspaltningsyta i samma 
block som i fig. 5 ocli 6. De flagor. som lossnar kan 
ha etl utseende myckel likt avslag. Folo: L. Bengts
son. - 'Bnrsl rose' formed by an agglomeralion of 
minerals or a gas blisier in a block of dolerite. A 
cleavage plane in lhe same block as in Figs. 5 and 6. 
The neutral flakes whieh delac h in this way some
times closely resemble flakes slric ken by man. 

samma bergart som använts fiir redskaps
tillverkning väger tungt fiir cn sådan slutsats. 

Vid en besiktning av lihullboplalsen vid 
Luniia, föinläinning Ödsmål 255 (lig. 9), ca 1 
km söder om Ödsmål 160 fann jag, att det 
även där ligger moränblock av diabas, både på 
och invid boplatsen och i en näraliggande gär
desgård. Fiir både Ödsmål 160 och Oclsmål 
255 gäller alltså, att det fanns rikligt med rå
material till yxeir på platsen. 

Fig. 6. Ena brottytan av blocket i fig. 5. Blocket 
bedöms som •jälvsprucket, Foto: L. Bengtsson. -
One- ol the- Ii ae iure surfaces of the block in Fig. 5. 
lhe- block acljudged to have cracked spontaneously. 

Vid Ödsmål 160 fann vi ett par block, som 
hade avslagsliknande spår. Särskilt cit, som 
var kluvet mitt itu och där båda delarna låg 
kvar, fick vår uppmärksamhet (lig. 5, 6). Även 
ett par mindre stycken hade lossnat från 
stenen. Jag bedömer dock blocket som själv-
sprucket. Jag kunde inte identifiera någem 
slagplattform eller krossmärken och menar, 
att stenen sprängts vid naturliga tempera
turväxlingar genom de spänningar, som då 
uppslån. Där flagorna lossnat fanns i vissa fall 
sprängrosor i avspaltningsytan, varifrån del
ningarna synes ha utgått (fig. 7). Roseirna ut
gick från mineralanhopningar eller gasblåsor i 
stenen. Sådana rosor iakttogs också i avspalta
de ytor i andra diabasblock från boplatsen 
Ödsmål 160:s närhet. 
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Fig. 8. Moränblock av diabas pä boplatsen Ödsmål 
255. I ytan syns vad som tolkas som spår elur 
avspallning, gjord av människa. Folo: L. Bengtsson. 
- Moraine- block of dolerite al the sile Ödsmål 255. 
Apparent vestiges of lhe detachmenl of flakes by 
man are se-en on lhe surface. 

Under en diskussion menade Lennart Sa
muelsson, att spänningar i stenen inte bör ha 
varil tillräckligt starka fcir alt klyva hela block. 
Inte heller fanns avspaltningsytor på andra 
stentyper än just diabas vid boplatsen. Samu
elsson har heller inte eibserverat sådan av
spallning eller delning i lågt liggande klapper-
och rullstensansamlingar i övrigt, vare sig i 
diabasblock eller i övriga stentyper. Samuels
sons upplänning är att människan genom all 
använda elden och eventuellt vatten åstad
kommit termisk spaltning av diabasblocken 
vid Ödsmål 160. 

Genom ett senare experiment visade sig 
diabasblock vid uppvärmning med eld visserli
gen spalta sig men spricka upp alltför myc kel 
fcir alt materialet skulle bli användbart för 
redskapstillverkning. En serie kontrollerade 
experiment skulle ytterligare kunna belysa 
frågan. 

Vid Ödsmål 255 ligger på den utgrävda ytan 
ett moränblock, som däremot bedöms ba spal
tats av människa och som uppvisar både slag-
plattformar och negativa slagbulor (fig. 8). 

För atl utröna, huruvida området vid Ödsmål 
1 (i() och 255 var speciellt, när det gällde fiire
komsten av moränblock av diabas i terrängen 
lie-slöt jag atl besöka ytterligare några s. k. li-
hultboplatst-r indian Ödsmål och Ljungskile. 

Fiir detta valde jag ut boplatser, där man till
varatagit fynd av bergart: Ödsmål 78 (vid 
Berg, på höjden bakom det nuvarande vand
rarhemmet), Ödsmål 95 (Starrkärr), Ödsmål 
135 (vid Bråten), Ljung 44 (vid Bratieloisåii) 
samt l j u n g 143 (den av Bengt Nordqvist tidi
gare undersökta boplatsen, se ovan). Boplat
sen ligger på en höjd ovanför Åkers kile. På 
eller invid samtliga dessa platser fann jag väl 
rundade moränblock av diabas (fig. 9). Identi
fieringen skedde i forsla hand geneim den ka
raktäristiska, vittrade ytan. Där sä var möjligt, 
slog jag stycken ur blocken som kontroll. Det 
enda block, som avvek nämnvärt i utseende 
var ett vid Ödsmål 135, vilket visade grövre 
korn än de övriga. Besiktningen gjeirdes 
främst i gärdesgårdar men ocksä i naturlig 
terräng. 

Under min litteraturgenomgång har jag 
funnit, att även Alin lagt märke lill morän
block av diabas, "i Ödsmålsiiakicn" (Alin 
1955, s. 177), och att ban tolkar dem senn 
slammande från Halle-Hunneberg. 

Råvcmit Utgång 

Jag kommer här att ta upp de boplatser oeh 
områden, som nämnts ovan och som ligger i 
Bohuslän. Dessa iir Lihult i norra delen av-
landskapet, Lyse i den mellersta delen och 
Ljungskile/Ödsmål i den södra. Av praktiska 
skäl diskuteras Ljungskile/Ödsmål före Lyse. 
Dessutenn behandlas Gossbydal, som tidigare 
tillhört Bohusläns allra sydligaste del. 

Lihult. Alin anger som närmsta förekomst av 
grönsten Kosteröama. Dock finns enstaka 
cliabasgångar på fastlandet öster och nordosl 
om Strömstad. Även på flera av öarna mellan 
Keister och fastlandet linns diabasgångar (lig. 
10). Dessa är från permisk tid och tillhör där
med en yngre fas än Koster-gångarna. 

För möjligheten av att ha använt diabas
gångai i Kosterarkipdagen för utvinning av 
råmaterial till yxor måste man ta hänsyn lill 
landhöjningen. De gångar, som låg under vat
ten vid lihult tiel kan knappast ha ansetts som 
intressanta. 

Högsta punkten på Kosteröama ligger på 
59 meter. Boplatsen Lihult, som aulas ha le
gat invid stranden vid dåvarande vatten på 
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Ödsmal 95 
födsmål 160 

A ödsmål 7* | 
—* Ödsmal 255 

£ > ÖDSMÅL K A 

é 
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STENUNGSUND 

5 
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Fig. 9. Besökta lihultbo-
platser i l.jungskile-/Öds-
målsomrädet. Vid inspek-
lion visade elet sig, alt det 
ligger moränblock av dia
bas i direkt anslutning lill 
samtliga dessa boplatser. 
Kil ning: L. Bengtsson. -
Lihult sites visited in the 
1 jungskile/Odsmål area. 
Upon inspeclion it was no-
led ihal there are moraine 
blocks of dolerite King on, 
or in direct proximily lo, 
all of the-se- sites. 

fastlandet öster och nordost om Kosteröama, 
sträcker sig enligt Alins beräkningar över 
37,5-62 m. ö. b. Detta skulle innebära, att 
mycket stora delar av Kostci arkipelagen låg 
under vatten under det viktigaste boplatsske
det. 

De mycket riki förekommande diabas-
gångarna i just Kostc-i arkipelagen på den 
svenska västkusten utgör inget enstaka feno
men. Gängsvärmar ligger i ett bälte längs väst
kusten och upp i Osloljorden (Hageskov 
19856). Gångsvärmzonen innefattar Koster-
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PERMIAN DIKES OF WESTERN 

SWEDEN 

Mainly (rom Asklund 1947 

/ Dolerite 

P Porphynt ic dolerite 

RP Rhomb porphyry 

m Ultramafic rocks 

a A1 no 11 ic rocks 

I-XIX Ana lys i s mTable2 

1-45 Ana lys i s in Table 1 

Fig. 10. Karta över norra 
och mellersta Bohuslän, 
med permiska diabasgång-
ar utmärkta. (Efter Samu
elsson 1971.) - Map ol 
northern and central Bo
huslän, showing permian 
dikes of dolerite. 

gångarna i Bohuslän och Kattsundgångarna i 
Oslofjorden (Hageskov 1985 a, s. 153). Bred
den på gångsvännzonen är inte känd, men 
inom det 8 km breda bälte, som nu ligger 

blottat på Kosteröama finns ca 700 diabas-
gångar. I Norge är ett utsnitt på 2,5 km bredd 
blottat, och inom detta ryms minst 600 gångar 
(Hageskeiv 19856, s. 36 f) . Gångarnas ur-
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sprung kommer av en sprickbildning i jord
skorpan mellan Bohuslän och Oslofältet pä 
västsidan Oslofjorden. Diabasen har trängt 
upp genom dessa sprickor vid ett bestämt ske
de för mellan 1 050 och 1 300 miljoner år 
sedan. 

En skillnad nordöver från Kosterområdet 
räknat är, att diabasen omvandlats och rekris-
talliserats till den metamorfa bergarten amfi-
bolit. Detta fenomen börjar uppträda redan 
inom Kosterarkipelagen, där gångarna i den 
sydvästra delen består av nästan rena diaba
ser, de i en mellersta zem av delvis rckristallise-
rade metadiabaser och de i de nordöstra de
larna av amliholit, dvs. starkt omvandlad och 
helt rekristalliserad diabas (Hageskov 1985 a, 
s. 154 ff.). 

Enligt den information jag har, skulle det i 
Kattsundgångarna inte finnas ren diabas utan 
enbart diabas omvandlad till amfibolit (Hage
skov 19856, s. 37). Det är på denna grund 
därför mindre troligt, att diabasen i yxorna i 
Lihult skulle komma från Kattsundgångarna 
än från Kosteröama. Förutsättningen är då, 
att diabas verkligen inte finns i Kattsund
gångarna, och att Alins bestämning när det 
gäller diabas är riktig. När det gäller de renare 
- och friskare — diabaserna i sydvästra elden 
av Kosterarkipelagen bör de gångarna ha le
gat helt under vatten under senmesolitikum 
medan det i den mellersta samt i de nordöstra 
delarna kan ha funnits enstaka holmar. Intres
sant är, att Alin också nämner att amfibolit 
använts som yxämne i Lihult. Denna omvand
lade bergart finns alltså företrädd åtminstone 
i de nordöstra delarna av Kosterarkipelagen 
samt i Kattsundgångarna. Brytningen av 
grönsten på Hespriholmen i Västnenge visar, 
att belägenheten på en ö i sig inte behövde 
utgöra något avgörande hinder för brytning 
av viss (eftertraktad) sten. 

När det gäller tillgängligheten till såväl Kos
teröama som Kattsundet från Lihult, har nog 
den varit lättare än vad dagens topografi ger 
vid handen. Den nuvarande sjön Lången beir 
ha stått i direkt förbindelse med havet åt nord-
nordost, via Idefjorden och Svinesund, och åt 
sydväst, via nuvarande Strömsvattnet, ända till 
slutfasen av boplatsens användning (Topogra
fisk karta över Sverige, fältkarta 9 A Ström

stad NV och NO samt fältkarta 10 A Sviue-
sund SO). 

För öarna mellan Köster och fastlandet 
samt ftir gångarna innanför Strömstad har jag 
inga närmare uppgifter. Däremot bör de vara 
värda att undersöka närmare ur arkeologisk 
synvinkel och då med hänsyn till diabasens 
utseende och sammansättning jämfört med 
den i lihultyxor från bl.a. Lihult, särskilt som 
dessa gångar är uppbyggda av permisk diabas 
och därmed bör hålla en högre kvalité än Kos
ten/Kat t sundgångarna (Lennart Samuelsson, 
muntlig uppgift, 1988). 

En annan möjlighet för just diabasen som 
yxämne i Lihult skulle vara, att man använt sig 
av moränblock. Isrörelseriktningen har i om
rådet varit generellt nordostlig, dvs. i riktning 
från nordost mot sydväst (kartblad SGU Ser. 
Ac No. I Strömstad), i vissa fall ined en drag
ning åt nord-sydlig riktning. Moränområden 
finns markerade på SGUs kartblad, och ur
sprunget till moränerna bör stå att finna på 
den norska sidan. Alin nämner också vid ett 
tillfälle, att grönsten förekommer som kisa 
block i moränen i nordligaste Bohuslän (Sa
rauw & Alin 1923, s. 183). Det hade varit 
värdefullt med en studie tillhands om vilka 
bergarter, som finns representerade i dessa 
moräner, men någon sådan finns tyvärr inte 
(Lennart Samuelsson, personlig kommentar, 
1988). Alins förslag om att diabas, gabbro 
samt en bergart med ljusgrå vittringsyta trans
porterats med isen från Norge kan vi därför i 
detta läge varken förkasta eller bekräfta. 

Ljungskile/Ödsmål. Över detta område har 
man haft tillgång till moränblock av diabas 
dittransporterade av isen från Halle-/Hunne-
berg. Detta säger jag både på basis av sju 
besökta boplatser med sådana block och på 
basis av förekomsten av moränblock av diabas 
emellan boplatserna. 

Vilken eller vilka bergarter, som finns re
presenterade i boplatsmaterialen framgår inte 
av rapporter eller inventeringsböcker utan 
hänvisas ofta mer allmänt till som "bergar t" 
eller "grönsten". Av fynden från Ödsmål 160 
och 255 att döma dominerar diabas från Hal-
le-/Hunneberg, både vad gäller avslag och 
färdiga redskap, och då rimligen av diabas ur 
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moränblock, eftersom sådana block ligger 
spridda i terrängen. För l j u n g 44 finns denna 
diabas klart representerad bland fynden, men 
där finns också "en mörkare variant" (Kajsa 
Ullberg-Loh, personlig kommentar, 1988). 

Att man för området Ljungskile/Ödsmål 
skulle ha använt sig av diabas från gångar är 
inte troligt, i första hand p. g. a. förekomsten 
av lösa block i terrängen. Dessutom syns för
utsättningarna för utvinning ur gångar dåliga. 
Inom nyinventeringen för berggrundskartan i 
området har man, förutom den tidigare 
nämnda gången vid Kolbengtseröd, enbart 
funnit ett stycke smal gång norr om Lilla Edet 
(fig. 3). Denna gång utgör en fortsättning ös
ter om Göta älv av gången vid Kolbengtseröd. 
Den gjorda inventeringen täckte dittills för 
Bohusläns del området från Göteborg upp till 
Uddevalla (Lennart Samuelsson, personlig 
kommentar, 1988). 

Förutom utnyttjandet av morän med annat 
innehåll än just diabas, kan råmaterial till li
hultyxorna också ha tagits ur drivistransporte-
rade block och stenar. Detta är möjligen ur
sprunget till den diabas av mörkare slag, som 
man funnit exempel på i Ejung 44-materialet. 
Det är t. ex. känt, att material från Köster/ 
Kattsundgångarna och från Oslofältets permi
ska eruptivbergarter finns i ytliga avlagringar 
utefter Beihuskusten. 

Lyse. J a g a r tveksam till, om Jonsäters (1984, s. 
26; jfr även citat ovan) bedömning av Lyse 
26 c är i alla delar riktig. Han menar j u bl.a. 
att lihultyxor tillverkats på denna boplats, där
för alt där fanns en råvara, som inte fanns att 
tillgå på annat håll. Råvaran anteigs vara de 
markstenar, som i riklig mängd låg på och 
kring boplatsen och som föreföll att vara av 
samma bergart som lihultyxorna. 

Enligt Eva Weiler, som ledde undersök
ningarna av Lyse 26 c, var markstenarna där 
rundade och låg spridda på boplatsen och i 
terrängen (Eva Weiler, personlig kommentar, 
1988). Med erfarenheterna från Ljungskile/ 
Ödsmål håller jag fcir troligt att det, så som 
Jonsäter (och även Weiler) framhåller, är så
dana markstenar, som använts. Däremot är 
jag tveksam till, att sådana stenar inte skulle 
finnas på annat håll. Om stenarna är glacial-

bearbetade bör de ha kommit till platsen ge
nom landistransport (morän- eller isälvsmate-
rial) d ie r som drivistransporterat material. I 
det senare fallet behöver de egentligen ej ha 
några istransportmärken. I båda fallen bor 
stenen inte finnas enbart på en lokalitet utan 
finnas spridd över större områden. I det fall 
markstenarna vid Lyse 26 c utgjort resterna av 
en gammal strandvall, borde detta ha framgått 
av undersökningsrapporten (jfr Weiler 1978). 
En möjlighet skulle i stället vara, att man fört 
block från en gammal strand till boplatsen för 
bearbetning, men bleicken hade då knappast 
lagts ut spridda i terrängen. Jag finner det 
därför troligare, att det här, liksenn i Ljungski-
le-/Ödsmålstrakten, är fråga om istransporte-
rade moränblock, som utnyttjats fiir redskaps-
tillverkning. Det bör kanske särskilt påpekas, 
att jag inte har några egna fältiaktlagdser att 
falla tillbaka på för Lyse 26c , och min tolk
ning bygger alltså enbart på logiskt resone
mang samt de muntliga och skriftliga uppgif
ter, som slår till buds. Vad gäller läget för 
boplatsen, är det västerut från Halle-/Hunne-
berg, och det innebär, att boplatsen ligger 
Utanför den allmänna isrördseriktningen 
därifrån, vilket inte stödjer en tanke om att 
blocken skulle komma just från Halle-/Hun-
neberg, även om det i sig inte är uteslutet 
genom att det förekommit avvikelser i den 
allmänna riktningen. Boplatsmaterialet finns 
deponerat på länsmuseet i Uddevalla (jag har 
enbart kunna giira en hastig kontroll vid be
sök 1988), och det vore värdefullt med en 
jämförelse mellan detta material eich mark
stenarna vid Lyse 26 c, liksenn med Ljungskile-
/Ödsmålsmaterialet och moränblock från 
Ljungskile/ Ödsmål. 

Av Jonsäters artikel framgår, att mängden 
bergarisavslag på Lyse 26 c är ovanligt stor 
jämfört med övriga av UV-Väst undersökta 
lihultboplatser. Om detta beror på en ovanligt 
riklig tillgång på moränblock just här skulle 
kunna avgöras vid en besiktning av omrädet, i 
det fall marken inte omformats vid den senare 
exploateringen. Samuelsson har också fäst 
min uppmärksamhet på att det vid Näverkärr 
finns en svart, tät och hård men delvis "spruc
ken" permisk diabasgång. Näverkärr ligger på 
Härnäset på andra sidan Brofjorden från Lyse 
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26 c (fig. 3). Även om de rundade markstenar
na knappast kan vara därifrån, vore det värt 
att närmare undersöka denna gång för even
tuella spår av brytning eller bearbetning av 
lösa block. 

Gossbydal. Diabasen, som är det absolut vanli
gaste råmaterialet till yxorna i Gossbydal är 
där troligen utvunnen antingen direkt ur 
gångar på Hisingen eller ur block, som geneim 
vittring lossnat från dessa gångar (jfr Berg
ström 1958, s. 5). 

Övriga bergarter föreslår jag har tagits ur 
löst liggande block på Hisingen. Eftersom de 
enbart är ringa representerade är det mindre 
troligt att de sågs som särskilt skattade materi
al värda brytning ur berggrunden. 

I bästa fall skulle man genom specialinven
tering av de yngre diabasgångarna på Hising
en (de i VNV-OSO-lig riktning; jfr fig. 11) 
kunna finna spår av en eventuell brytning el
ler aktivitet i anslutning till gångarna. En pre
liminär besiktning av deras västligaste delar 
visade dock på svårigheten i ett sådant före
tag. Gångarna är till stor del så kraftigt utvitt-
rade, att de bildar "dalstråk", med jordmas
sor, bilvägar, bebyggelse, ängsmark och skog. 

Diabasen som råmaterial 

Av bergarterna synes genomgående diabasen 
ha varit den mest använda för lihultyxen i 
Bohuslän. Orsakerna till detta kan ha varit 
flera. Flintbrist har framförts som ett av argu
menten till varför man över huvud taget skulle 
ha använt sig av bergart (W. C. Br0gger 1905, 
s. 63, 73-75 , 167; Fredsjö 1953, s. 21 ; 
Nordqvist 1988, s. 12-13). 

Den kanske viktigaste orsaken kan i stället 
ligga i själva diabasens egenskaper. Det är en 
hård, ofta finkornig bergart med niassformig 
struktur. Den lämpar sig väl, till skillnad från 
de flesta andra bergarter, för formning i av-
spaltningsteknik. 

Man kan tänka sig en keimbination av ovan
stående två möjliga orsaker. Om man verkli
gen led eller ansåg sig lida brist på flinta, 
kunde man söka efter ett annat material, som 
gick att bearbeta med samma teknik. 

Ytterligare en möjlighet är, att man sökte 

ett material med delvis andra egenskaper än 
flintan för ett verksamhetsområde, där flinta 
var mindre lämpad - bruket av diabas skulle 
därmed hänga samman med en delvis ändrad 
ekonomi. I Bohusläns södra del bör heller inte 
flintbrist ha varit något vägande skäl att an
vända bergart p. g. a. den förhållandevis rikli
ga mängden råblock i flinta där. 

Att användningen av bergart skulle vara en 
tradition överförd från Vänersborgs-/Troll-
hätteomrädet (Alin 1955, s. 194) finner jag 
inte vara någon förklaring till varför bergart 
användes. Att överhuvud använda bergart är 
ju heller inget unikt för Västergötland-Bohus
län. Om ursprunget till " tradit ionen" att till
verka/använda just Iihult-/n0stvetyxor går att 
bevisligen hänföra till ett speciellt produk
tionsområde är tveksamt. Nflstvetboplatser 
finns inte bara norr om Bohuslän utan också 
på västsidan Oslofjorden, på Sorlandet och i 
delar av Vestlandet (Hagen 1977, s. 46). För 
Vestlandet vet vi nu, att många nostvetyxor 
tillverkats på Hespriholmen (jfr Hagen 1977, 
s. 51 -53 ; Bruen Olsen & Alsaker 1984). 

Användningen av bergart till redskap och 
formandet av redskapen till en viss " typ" bör 
vara resulatet av en sammansatt process, som 
vi idag vet mycket litet om. 

Ett torde vara ganska säkert — det är ingen 
tillfällighet, att just diabasen finns så väl re
presenterad bland råmaterialen till lihultyxor
na. Det måste ha varit fråga om ett aktivt val. 

Det kan också mycket väl ha varit så att 
man, då man haft möjlighet, jämfört och valt 
inom diabaserna. Så t. ex. bestod ingen enda 
av diabasyxorna från Gossbydal av den diabas 
av äldre typ, som finns i svärmar på Hisingen. 

Orsaken till att man i Flora kommun utnytt
jat diabasgången vid Stakaneset men däremot 
inte andra gångar i trakten, menar Bruen Ol
sen och Alsaker skulle vara att Stakanes-diaba-
sen med sin speciella struktur har bättre spalt-
ningskvalitéer än diabasen i andra gångar i 
området (Bruen Olsen 8c Alsaker 1984, s. 
72-73). 

Den äldre diabasen på Hisingen uppträder i 
gångar, som sällan är mer än någon eller någ
ra meter breda, och vilkas uthållighet är be
gränsad. Ut mot kontakterna med sidostenen 
är den som regel förskiffrad. Mineralomvand-
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Fig. 1 1. Diabasgångar pä Hisingen, med Gossbydal 
utmärkt. Gångarna framträder i terrängen bara 
ställvis över markytan. De i VNV-OSO liggande 
gångarna har den yngre diabasen. De äldre (mot 
NNO til NO riktade) gångarna samlar sig gärna i 
svärmar. Sådana har i kartan slagits samman till 
enstaka bredare gängar. Ritning: L. Bengtsson. 
(Omritat efter Lundegårdh 1958.) - Dolerite dikes 

on lhe Island of Hisingen, with the Gossbydal sites 
marked. The dikes only appear above the surface in 
certain parts. The dikes leading WNW to ESE con
tain lhe younger dolerite. The older dikes leading 
towards NNE to NE often present themselves in 
swarms. Such swarms have been joined to single 
broad dikes in the map. 

lingen är också stark (Lundegårdh 1958, s. 
71-72). 

För de yngre gångarna gäller, att de delvis 
är mäktiga (den mäktigaste, Tuvegången, är 
enligt Lundegårdhs karta uppemot 200 meter 
bred; jfr fig. 11) och uthålliga. Omvandlingen 
är mycket svagare än för den äldre diabasen, 
och den yngre förskiffras heller inte i kon-
taktzonen med omgivande bergart (Lunde
gårdh 1958, s. 73). 

Genom att de yngre diabasgångarna är 
mäktigare och uthålligare, har det i dem fun
nits mer material att tillgå. Det måste också ha 

varit lättare att få tillgång till större, använd
bara block ur dessa, dels därför att gångarna i 
sig är bredare, dels därför att materialet inte 
är förskiffrat i kontaktzonerna - det blir helt 
enkelt mer material kvar lämpat för tillslag
ning. Detta förhållande gäller oavsett, om 
man utvunnit råmaterial direkt från gångarna 
eller från lösa block ur dem. 

Lundegårdh (1958, s. 72) säger om den 
äldre diabasen på Hisingen: "Av de ursprung
liga huvudmineralen återstår endast den list-
formade men anfrätta plagioldasen." 

Man får anta, att den mindre omvandlade. 
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yngre diabasen helt enkelt håller en högre 
kvalité än den äldre, både vad avser lämplig
het för tillslagning och vad avser motstånds
kraft och hållbarhet vid användningen av fär
diga redskap. 

Inför fra mt iden 

Sammantaget bör man se upp med avslagslik-
nande stycken av andra material än flinta vid 
undersökning av lihultboplatser i Bohuslän. 
Enligt de källor, jag här har använt mig av 
synes lihultyxor i första hand ba tillverkats av 
diabas. Dessutom anges grönsten (som bl.a. 
har utgjorts av just diabas); sedimentär berg
art; dioriter och amfiboliter; e-n omvandlad, 
blåsig lavabergart; en porfyrisk bergart; en 
tät, finkornig, mörk bergart med ljusgrå, i 
grönt stötande, vittringsskorpa; fältspat kvart
sit; ainfibolitgnejs; samt hombländit . Således 
har en mängd olika bergarter använts för i in
verkning av lihultyxor. 

Likaså kan det vara värt att undersöka den 
närmaste terrängen, då man finner redskap 
eller avfallsmateria] av bergart pä en boplats. 
Samma material, som finns i boplatsmaterialet 
kan finnas i morän eller möjligen i gamla 
strandvallar i närheten. 

Det vore av värde att i Beihuslän besiktiga 
diabasgängar samt lösblock i anslutning till 
gångarna fcir att söka efter spår av utvinning. 

Likaså skulle det vara av stort värde, om 
man genom petrografiska analyser och geolo
giska studier kunde jämföra boplatsmaterial 
med bergarter i moräner, strandklapper och 
gångar. 

Ku lack riktas lill l:e statsgeolog Lennart Samuels
son vid Stil! fcir granskning av manuskript och för 
kommentarer, samt till kollegor vid Riksantikvarie
ämbetets regionkontor i Kungsbacka, UV-Väst. 
Också ell tack lill Jan Eric Sjöberg vid Göteborgs 
Stadsmuseum lor hjälp med arkivsökning. 
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Summary 

The raw materials for the Late Mesolithic Li
hult adzes as well as for other prehistoric axes 
anel adzes of rock (here: other steine than lliul) 
have been very little studied in Sweden. This 
holds true, then, also for the provenance of 
such raw materials. 

The most detailed studies of raw materials 
and the- provenance of axes and adzes within 
Seandinavia would seem to be those based on 
studies in western Norway, presented by Asle 
Bruen Olsen and Sigmund Alsaker (1984). It 
was proven that a specific dike of dolerite bad 
been used as a source for one of ihe- two study 
areas. The source for the other study area, 
could be traced to a specific greenstone quar
ried from the bedrock on an island. 

No such systematic studies have been car
ried out for Sweden. On the other hand, tbc 
Hälleberg and Hunneberg moiintaiiis Inside-
Lake Vänern, with their dolerite, are known 
io have- been used a.s sources. In their vicinity 
ihc-ie- are many sites with waste material, adzes 
and other artefacts as well a.s haminersioiies 
(Cedergren 1932, Alin 1955, Kindgren 1985). 

A large number of adzes feiund between Lake 
Vänern and the preivince of Bohuslän, in the 
Hästefjord area are assumed to derive from 
trade with the Hälleberg and Hunneberg dis
trict (Rex Svensson 1988). 

Hitherto unpublished analyses made by 
Lars Bergström in 1958, on round-butted 
axes and Lihult adzes from the Gossbydal sites 
in southern Bohuslän on the Island of Hising
en, show that enn of 25 Lihult adzes as many 
as 21 were of dolerite. Interestinglv enough, 
ihis does not correspond lo the Halle-/Hun-
neberg dolerite but rather to the material in 
local dikes on the Island of Hisingen; it was 
probably extracted from those clike-s cn from 
material originating in theisc dikes. Other ma
terials used were feldspar quartzite, homblen-
dite, and an amphibolite gneiss. 

An analysis of four Lihult adzes from Ud
devalla/Bäve showed three to be of dolerite, 
probably of the Halle-/Hiimie-lie-ig type, while-
the fourth was of sedimentary rock (Kindgren 
1987). 

At the Lihult type site in northernmost Bo-
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huslän, Johan Alin (1955) considered the raw 
material feir Lihult adzes to have been 
brought in with the local moiaines. The com-
miiiiest—and best—raw material was green
stone, mainly dolerite but also seime diorites 
and amphibolites. In a few cases a lava rock, a 
porphyritic rock, and an undefined dark, fine-
grained rock were used. 

According io reports from a site in Lyse 
parish in central Bohuslän, stones from the 
vicinity are thought to have been used for the 
manufacture of adzes there (Weiler 1978; 
Jonsäter 1984). In the light of findings from 
Ödsmål and Ljung, somewhat further to the 
south, it is assumed here that these were mo
raine blocks of dolerite of Halle-/Hiinndie-ig 
origin. 

A survey was made, by lhe author, of five 
Lihult sites in Ödsmål parish and two in 
Ljung, both areas iu southern central Bohus
län. Moraine blocks of dolerite from the Hal-

le- /Hunne moiiniaiiis were found on or near 
ull ihe sites. One such block with clear cutting 
marks was also observed on one excavated 
site. It is conduded thal at least in southern 
central Bohuslän, dolerite used for Lihult 
adzes was extiaeted from such locally avail
able blocks. Thus, no trade, specialization or 
movements of people was necessary for access 
to raw material. 

Lihult adzes in Bohuslän are- mostly made 
from dolerite. Apart from dolerite, a variety 
of rocks were utilized, probablv extiaeted 
from local moiaines. As regards the dolerite 
provenance, moiaines and local dikes were 
ilu- sources. There is hitherto no clear evi-
dence that Lihult adzes in Bohuslän derive 
from i rade with the Halle-/Hinmeberg area, 
or that coastal peoples went inland to exploil 
ihe resources of the Halle and Hunne moun-
I . 1 I 1 I S . 
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