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Inledning
Kännedomen om mesolitisk bosättning på for-
na öar är numera allmänt spridd bland arkeolo-
ger i östra Mellansverige, något som också syns
i ett allt större antal nyupptäckta boplatser. Vi
har tillsammans med Dag Hammar genom en

rad år inventerat på Södertörn söder om Stock-
holm. Därvid har ett rikt material framkommit
som pekar på omfattande mesolitiska kultur-
landskap i dåtida skärgårdar, idag på nivåer mel-
lan drygt 80 och knappt 40 m ö.h. Variationen
är stor mellan lokalerna vad gäller storlek, fynd-
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Lilla Bodskäret i Skarv, denna klippa i övärldens ände. Det är ett dubbelskär, som
är vattenskilt. Det inre av skäret är en labyrint av klippslanor och vattenbassäng-
er. Infarten till hamnen är en kanal med rundhällar på båda sidor. Man går rakt
in i skäret och förtöjer vid järnsplintar, som sitter runt den trånga hamnkitteln.
Men det är grunt vatten, och man kommer inte in om det är bredare än 2,5 meter
mellan båtborden. Landet höjer sig sakta, i skapelserytm. Förr i tiden fanns det
plats för många båtar i Skarvskärets klippdelta. Och människor har utnyttjat den-
na hamn i mer än fyra sekel…

Sten Rinaldo (2002, s. 22), »Havsfolket på Skarv»
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innehåll och terränglägen. Det rör sig i de flesta
fall om bosättning på minst kilometerstora öar,
sällan mindre, belägna i relativt skydd från det
öppna havet av andra öar och grundområden. Vi
misstänkte tidigt att det möjligen hade funnits
mesolitisk bosättning även på verkligt små,
långt ut liggande öar och skär, men samtidigt
verkade tanken vågad. Ändå kunde vi inte rik-
tigt släppa den. Vår successiva kunskapsupp-
byggnad har varit en lång process av spekulatio-
ner, frågeställningar, metodik och prövning i
fält. Som vi ska se nedan har nyligen gjorda fynd
visat att de allra yttersta skären verkligen besök-
tes redan under mesolitikum. Det här är en typ
av bosättning som tidigare varit väl belagd för
yngre järnålder och historisk tid men som är
bristfälligt känd under äldre perioder.

Det verkar som om människan alltid har
lockats av de yttersta skären. Här ute har stora
fångster kunnat göras. Här möts himmel och
hav. Här möts människor.

På spaning efter flydda kulturlandskap
Utgångspunkten för våra undersökningar var
den tidigare kända mesolitiska bosättningen på
Södertörn, representerad bland annat av Ivar
Schnells och Sven-Gunnar Broströms material

främst från västra delen av halvön samt Riksan-
tikvarieämbetets undersökningar för Grödinge-
banans järnvägssträckning under mitten av 1980-
talet (Schnell 1930, 1944; Runqvist 1961; Nils-
son 1962; Hellas 1977; Welinder 1977; Nord-
ström 1980; Flink 1984a, 1984b; Olsson & Åker-
lund 1987; Bratt 1989; Knutsson 1995; Broström
1996, 2004; Åkerlund 1996a; Åkerlund et al.
manuskript; Knutsson et al. 1999. I korthet hand-
lade det om till största delen förmodat strand-
bunden bosättning (14C-dateringar och observa-
tioner kring fyndens nivåmässiga fördelning ta-
lar för strandbundenhet; Åkerlund 1996a, 1996b)
med fynd av slagen kvarts främst i sandiga syd-
lägen, vanligen på eller intill isälvsavlagringar
och på nivåer upp till 60 m ö.h. De övre nivåer-
na var mycket svagt representerade i materialet;
först nedåt 45–50 m ö.h. började fynden tillta i
antal. Områden med enbart berg och svallad
morän verkade fyndlösa eller åtminstone mycket
glest »befolkade» och det fanns inga fynd från
tidigmesolitikum. Vi frågade oss, borde det inte
finnas mer? Varför var de östra delarna av Sö-
dertörn så svagt representerade?

Delvis av nyfikenhet, delvis genom slumpen,
och snart som ett långsiktigt forskningsprojekt
började vi 1991 på allvar göra fynd av slagen
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Fig. 1. Översiktskarta med platser nämnda i texten. Kursiverad text på karta A betecknar utskärgårdar med
historiskt kända fiskelägen. Stjärnan på karta B markerar den mesolitiska lokalen Ungfars kärr vid Tyresta.
—Map of mentioned sites.
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kvarts på morän i skogsmark. Fynd gjordes ock-
så på betydligt högre nivåer än som var känt ti-
digare, upp till drygt 80 m ö.h. i Hanveden och
upp till omkring 60 m ö.h. vid Tyresta på östra
Södertörn. En rad förhållanden talade för att de
nyfunna lokalerna varit strandbundna när kvart-
sen deponerades. Vi insåg snart att området ha-
de besökts av människor redan före 8200 cal BC
(drygt 9000 BP; strandlinjedatering efter mo-
dell hos Risberg 2003) samt att det inte främst
var på sandiga marker som man haft sina läger,

utan på morän, den dominerande jordarten i
sprickdalslandskapets höjdpartier. Det visade sig
också finnas otroligt många lokaler, särskilt på
vissa nivåer. En dagsexkursion kunde resultera i
upp till femton nya lokaler med slagen kvarts
(Hammar & Wikell 1994, 1996; Pettersson 1994,
1999; Wikell 2002, 2005; Pettersson & Wikell
2004; Pettersson & Wikell i tryck a, b, c).

Vi ritade paleogeografiska kartor för olika ni-
våer. På ljusbordet framträdde längesedan glöm-
da världar – torrlagda skärgårdar som legat långt
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Fig. 2. Södertörn med strandlinje 50 m över dagens, ca 5900 cal BC (7000 BP). Notera den mesolitiska
Musköskärgårdens isolerade läge i det öppna havet. —The Södertörn peninsula with a shore line 50 m above
the current one, c. 5900 cal BC (7000 BP).
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ut från det dåtida fastlandet. Våra gamla skogar
genomgick ett förvandlingsnummer. Vi färda-
des inte längre enbart i ett skogslandskap, utan
samtidigt över ett skärgårdshav. Vi kunde via
kartorna börja bekanta oss med dessa skärgårdar
som varit livsmiljö för de båtburna människor
som lämnat kvartsavslagen efter sig. Ögat svep-
te från de större landmassornas sund och ut mot
det öppna havet och tillbaka men dröjde ibland
vid små öar allra längst ut (fig. 2). Kunde även
dessa ha hyst bosättning? Det verkade djärvt.
Men utifrån egna erfarenheter av kajakpaddling
till dagens utskär i Stockholms skärgård och
med kännedom om historiska fiskelägen på små
utspridda öar insåg vi att motsvarande mesoli-
tiska platser också måste ha varit möjliga för
nyttjande.

Vi studerade de yttre öarna närmare på to-
pografiska kartan. Hur stora var de? Fanns det
skyddade hamnar? Vi insåg att bortsett från
öppna havet eller vinterisen var dessa öar den
ena extremen i rörelsemönstret både i ett lokalt
och regionalt perspektiv. Förnuftet sade att de
måste ha besökts, kanske till och med ofta, men
frågan var om man lämnat kvar några föremål. I
nutiden utgör dessa forna öar de allra högsta
partierna av höglänta skogsområden. Men trots
att hela landskapet täcktes av vår inventering
hittade vi mycket sällan kvarts uppe på dessa
höjder. Ett av få undantag som indikerade en
djärvare bosättning var fynd i mitten av 1990-
talet av slagen kvarts på 70-metersnivån i Ny-
näshamnstrakten. Om strandbundna vid bo-
sättningstillfället så representerade dessa fynd
mänsklig närvaro i en liten ytterskärgård två mil
ut i Ancylussjön från den större Hanvedenskär-
gården. En ytterskärgård i förhållande till en yt-
terskärgård (fig. 3).

Problemet med de svårinventerade höjdpar-
tierna låg i vår metod, som främst gick ut på att
besiktiga markskador som rotvältor, stigar och
körspår. Syftet med denna »passiva» metod var
att lokalernas fördelning skulle framkomma ob-
jektivt, utan urval av oss. Vi ville inte påverka
den bild inventeringen gav genom att avsiktligt
uppmärksamma platser som vi av erfarenhet
visste var goda. Allt för att inte upprepa den ti-
digare forskningens ibland ensidigt riktade in-
satser på givande nivåer och terrängtyper. Det

visade sig dock att vår metod gav en nivåmässig
snedfördelning av fynd eftersom det ofta är då-
ligt med markskador på högre nivåer i ett visst
landskapsutsnitt. Detta i sin tur beror på flera
saker. Dels är de högre nivåerna hällmark med
tallskog som sällan blåser omkull och alltså inte
bildar rotvältor på samma sätt som granskogen
nere i dalgångarna. Dels är hällmarkerna impe-
diment som inte berörs av det skogsbruk som
bildar markskador, ett viktigt fönster i marken.
Dels följer större stigar, där slagen kvarts ofta
eroderar fram, huvudsakligen de större sprick-
dalarna.

Skogsbranden i Tyrestaskogen 1999 och vad som
därav kom
Ett gyllene tillfälle – ett genombrott för oss –
kom 1999 i och med en omfattande skogsbrand
i Tyrestaområdet på östra Södertörn. Den möj-
liggjorde fördjupade studier av bosättnings-
mönstret i ett begränsat område. Branden var
mycket omfattande, 450 hektar, och gick ovan-
ligt djupt med blottad mineraljord som följd.
Detta i kombination med mycket talrika rotväl-
tor gav extremt hög synlighet för slagen kvarts
och andra föremål (Pettersson & Wikell 2004, i
tryck b). Till de viktigaste resultaten hör att fynd
har gjorts högre upp än vad som var känt tidiga-
re i själva Tyrestaområdet, i terrängavsnitt som
var små öar i en verklig ytterskärgård. Tidigare
var fynden vanligen inskränkta till de större
sprickdalarna medan det mellanliggande pene-
planet, det vill säga hällmarkerna, saknade fynd.
Peneplanet har en topografi med höjder och
sänkor, men den är mer småskalig än sprick-
dalslandskapet som helhet. De lokala höjdskill-
naderna ligger vanligen i storleksordningen 0–5
meter, ibland uppemot 15 meter. Om de lokaler
uppe på peneplanet som påträffades vid Tyresta
efter branden varit strandbundna så har de legat
på små och framför allt låga öar, utan det or-
dentliga »land i ryggen», ofta i form av berg och
klippor, som kännetecknade tidigare kända me-
solitiska skärgårdslokaler i området (fig. 4).

Fynden i brandområdet visade att mycket
små öar verkligen hade besökts. Likheterna med
Stockholms skärgårds medeltida och senare fis-
keskär var uppenbar. Regelbundet fann vi kvarts
på öar som inte rest sig mer än 5–10 meter över
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Fig. 3. Karta A: Östra Mellansverige med strandlinje 75 m över dagens, motsvarande en tidpunkt ca 7600 cal 
BC (8500 BP) för Södertörn, men generellt yngre i norr och äldre i söder p.g.a. varierande landhöjningstakt.
Svart är dåtida land, grått nutida land och vitt nutida hav. 1 är »Hanveden-skärgården» med bosättning redan
något före 8200 cal BC (9000 BP). De små »ytter-ytterskärgårdarna» i nuvarande Nynäshamnstrakten (2) resp.
Tyresta (3) är markerade med ramar. Pilen på karta B visar principiellt hur sälarnas flyttrörelser utmed kusten
kan ha störts av den långa öst-västliga ökedjan i nuvarande Södermanland, som alltså, liksom även Kolmården i
söder, kan ha fungerat som en sorts »fångstarm» attraherande stora mängder säl. De yttersta delarna av dessa ar-
mar, alltså Hanveden-skärgården och Kolmårdens östligaste del, attraherar säl från de vidaste sektorerna, som
framgår av karta C, och drar till sig mest jägare. (Karta A modifierad efter karta hos Åkerlund 1996a, s. 120.)
—A: Eastern Middle Sweden with a shore line at 75 m a.s.l., c. 7600 cal BC (8500 BP). Maps B and C show the
probable movements of seals migrating along the coast, congregating at certain points and attracting hunters.
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Fig. 4. Brandområdet 1999 i
Tyresta med strandlinjer 70 och
65 m över dagens, ca 7600 och
7400 cal BC (8500 och 8300
BP). En gyttrig ytterskärgård
med många små, ofta flacka öar
och stora grundområden. De
högsta, fåtaliga lokalerna ligger
på ca 70 m ö.h (A). På denna 
nivå finns få skyddade lägen. En
av lokalerna ligger inte i någon
vik; skydd mot det öppna havet
erhölls i stället genom att loka-
len exponerade inåt i ögruppen
så att grundområden och andra
små öar brutit de direkta havs-
vågorna. På 65-metersnivån (B)
är det betydligt fler fynd. Nu
finns det fler och något större
öar, en markant uppgrundning
har skett av vattenområden inne
i arkipelagen och det finns en
hel del skyddade lägen. På den-
na nivå har man framför allt
valt de mest skyddade lägena:
det inre av vikar och marer, ofta
intill bergknuvar med god ut-
sikt. —The area of the 1999
Tyresta forest fire with shore 
lines at 70 and 65 m a.s.l., c.
7600 and 7400 cal BC (8500
and 8300 BP). Dots mark finds
of knapped quartz.
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havsytan. Vi övergav vår passiva inventerings-
metod: små provgropar i goda lägen blev vår nya
melodi. Vi blev således själva djärvare och börja-
de åter på allvar granska de verkliga ytterskären.
De finns på alla nivåer, satelliter till den centra-
la Södertörnsskärgården. Särskilt intresse ägna-
des nivåerna 50–55 m ö.h. (7000–5000 cal BC).
Intervallet är det mest bosättningsintensiva, tro-
ligen delvis beroende på den långsamma strand-

förskjutningen på dessa nivåer som gjort att
fynd avsatts tätare än i andra intervall, och bor-
de därför erbjuda störst chans till fynd på ytter-
skären. På kartan för 50 m ö.h. (fig. 5) valde vi
som första objekt att besöka en långt ut belägen
mesolitisk skärgård som idag är höjdpartier på
Muskö, en ö i Stockholms södra skärgård utanför
Södertörn (fig. 1).
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Fig. 5. Muskö med strand-
linje 50 m över dagens, ca
5900 cal BC (7000 BP). Ett
fåtal isolerade öar med ställ-
vis branta stränder omgivna
av öppet, relativt djupt vat-
ten. Nästan varje bra hamn-
läge som vi besökt har gett
fynd, vilket visar på ett in-
tensivt utnyttjande av denna
ytterskärgård. Fyndplatser i
intervallet 60–45 m ö.h.
—Muskö with a shore line 50
m a.s.l., c. 5900 cal BC
(7000 BP). Dots mark finds
of knapped quartz.
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Mesolitikum på Muskö
Inventeringen genomfördes i maj 2005. Resul-
tatet blev över förväntan. Första goda boplatslä-
get som besiktigades, en grusig liten sluttning på
insidan av en skyddande höjdrygg, gav slagen
kvarts! Dagen fortsatte i ett intensivt tempo, re-
sulterande i fynd i så gott som alla bra lägen som
vi besökte på den största ön i Muskös mesolitis-
ka skärgård. Det var främst nivåerna 50–55 m
ö.h. som gav fynd, men även upp till knappt 60
m ö.h. och ner till 40 m ö.h. fanns slagen kvarts.
Anmärkningsvärd var den höga kvalitén på
kvartsen samt den ofta »smånätta», fint utför-
da tekniken, med små och tunna avslag. Inven-
teringen fortsatte följande dag med besök på
några mindre öar i det öppna havet utanför den
större ön, idag markanta bergknallar i landska-
pet. Här blev fynden inte lika många – de två
minsta öarna lämnade inget ifrån sig – men en
något större, långsmal ö gav fynd på flera ställen.

Under sommaren 2005 har andra mesolitis-
ka utskärgårdar, samtliga belägna på östra
Södertörn eller större öar i skärgården utanför
besökts (fig. 6) och fler kvartsfynd har gjorts. Vi
känner nu till ett 30-tal mesolitiska lokaler (var-
av en med ett kvartsbrott) i den nuvarande skär-
gården. Även ett par mellanneolitiska lokaler
har påträffats.

Det här var något nytt. Vid Tyresta handlar
det visserligen om små öar, men de låg tätt ihop
och bildade en skyddande skärgård med grund-
områden och många små kobbar. Man kan tala
om ett stort marint smörgåsbord av öar och
grunt vatten (fig. 4). På Muskö är det istället frå-
gan om mer ensamliggande öar, med ofta rätt
branta stränder, omgivna av öppet, djupt vatten
(fig. 5). Öarna i den glesa ögruppen var av olika
storlek. Den största ön är två kilometer lång och
en halv kilometer bred, och de minsta skären
mäter endast ett tiotal meter tvärs över. Av-
ståndet in till närmaste mera sammanhängande
ögrupp i väster var åtta kilometer över öppen
fjärd (fig. 2). De skyddade lägena var skrevor i
öarnas havsfront. Vid hård blåst har öarna varit
fullständigt omflutna av stora vågor och mycket
svåra både att landa vid och ta sig ifrån.

Det är rikligt med kvarts på många av plat-
serna, så man har vistats här vid upprepade till-
fällen. Det visar att man under mesolitikum up-

penbarligen har haft ärenden till det djupare ha-
vet eller vinterisen. Det kan ha varit en speciell
sorts fiske som utövades här, men även jakt på
gråsäl, eftersom den arten främst håller till på de
yttersta skären. Vi fann nyligen brända ben av
gråsäl och vikare på en lokal vid Tyresta be-
nämnd Ungfars kärr (50–55 m ö.h.). Hasselnöts-
skal därifrån har 14C-daterats till ca 6400 cal BC
(Ua-22783: 7560±65 BP; Storå 2004; Pettersson
& Wikell in prep.). Lokalen, varav två kvadrat-
meter under en rotvälta undersöktes, har ett rikt
stenmaterial. Förutom kvarts, som dominerar
stort, finns bland annat flinta och flera olika lo-
kala bergarter. Vid bosättningstillfället låg den
relativt ytstora platsen skyddat intill ett smalt
sund i Tyrestaskärgårdens större landmassa (fig.
2). Förekomsten av gråsäl samt ett strategiskt lä-
ge i landskapet indikerar att lokalen varit något
slags basläger i ett rörelsemönster inkluderande
ytterskären. När det gäller Musköskärgården har
motsvarande basläger sannolikt funnits i den när-
maste liggande skärgården i väster. Här hittade
vi flera kvartslokaler vid inventeringar under
1990-talet. Under sommaren 2005 undersökte
Arkeologikonsult AB flera större, fynd- och an-
läggningstäta lokaler i det här området på nivå-
er kring 45 m ö.h. (Ahlbeck et al. 2005).

Mesolitiska och medeltida utskärgårdar
De nyupptäckta mesolitiska ytterskärgårdsloka-
lerna har beröringspunkter med de ofta om-
skrivna fiskeskären från medeltid och senare. De
nyfunna lokalernas djärva lägen understryker
att det handlar om en väl utvecklad skärgårds-
kultur. Platserna är valda från ett båtburet per-
spektiv och med tanke på de göromål man har
haft. Det handlar inte om några vinddrivna
stackare som tillfälligtvis har strandat på öde
holmar här och där.

De mesolitiska lokalerna påminner starkt
om situationen vi möter på fiskeskären Skarv,
Gillöga och Svenska Högarna (Barthel & Svens-
son 1945; Barthel 1973; Rinaldo 2002). Dessa
var inte några tillfälliga rastplatser, utan flitigt
och regelbundet använda, låt vara med olika in-
tensitet. Skärgårdshistorikern Bertil Hedenstier-
na (1986, s. 6) formulerar detta koncist: »Eröv-
ringen av utskären är en lång och oskriven histo-
ria, men indirekt förstår man, att den var samti-
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da med bosättningen i skärgården över huvud
taget. Utskärgårdarna ingick som en del i skär-
gårdsbons livsrum och var infogade i arbetsårets
rytm på samma sätt som övriga naturtillgångar
och nyttigheter.» (se även Svensson 1961, s.
151–153, 127–141, Jonson 1939).

De nyfunna lokalerna på mesolitiska ytter-
skär är i likhet med många andra samtida loka-
ler små eller mycket små till ytan. Ofta har små
lokaler tolkats som tillfälliga rast- eller läger-
platser medan de permanenta lägren antagits
finnas någon annanstans. Kvartslokalernas stora
numerär i vissa landskapsutsnitt indikerar dock
att det till synes tillfälliga egentligen ska ses som
något permanent. Man har inte varit hemma på
en plats i sentida mening, utan hemma i ett
landskap. Olika sociala grupper har regelbundet
använt skilda delar av skärgården under året, vil-
ket vi kan ana eftersom olika typer av lokaler
tycks upprepas. Det finns i princip inget tomt
landskapsavsnitt. Erfarenheten av hur ett skär-
gårdslandskap brukas är en investering i kun-
skap – var ligger fiskegrunden, var går fågel-
sträcken etc. Platserna har säkert haft namn –

antagligen begreppsmässigt lika de vi idag mö-
ter på sjökortet, där markanta topografiska for-
mer har namngivits: vikar, uddar, sund, grund
och öar (Nyström 1996; Stahre 1986). Vi står in-
för spåren av en rörlig kultur med erfarenhet och
vana vid båtar och navigation och en djup kun-
skap om skärgårdens geografi och ekologi. Det
var ingen tillfällighet var kvarts deponerades.
Mesolitikum i östra Mellansverige brukar be-
skrivas utifrån sin arkeologiska kvarlåtenskap,
till exempel som Kvartsgruppen. Men utifrån
boplatsernas förkärlek för goda hamnar kanske
vi hellre ska tala om en kanotkultur.

Det verkar faktiskt som om den sörmländs-
ka övärlden och i synnerhet ytterskärgårdarna
har den intensivaste bosättningen. Var skärgår-
darna ekonomiskt viktigare, regionalt sett, än
fastlandet (Åkerlund et al. 2002)? Det faktum
att marina resurser är stabila och pålitliga (Wood-
man 1985) stöder denna tanke, liksom även själ-
va geografin. De stora grundområdena i skär-
gården måste ha varit rika marina miljöer. Dessa
vatten har många ekologiska nischer, gynnade
av variationer i bottengeologi, vattendjup, ström-
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Fig. 6. Från författarnas inventering i Stockholms skärgård. På havsöppna utfjärdar norr om Huvudskär. Foto
Jonas Hedlund. —From survey work in the outer Stockholm archipelago.
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och ljusförhållanden. Grundområdena i en skär-
gård är oftast betydligt större till ytan än själva
öarna. Den sörmländska övärlden, som stack ut
i havet som en enorm »pir» av grunt vatten och
öar, måste ha fungerat som en naturlig fångst-
anordning för sälflockar vid deras vandringar
längs svenska östkusten. Det kan bidra till att
förklara de mycket tidiga fynden här (antagligen
före 8200 cal BC, 9000 BP; fig. 3). Denna geo-
grafiska situation blev p.g.a. skärgårdens tillväxt
än mera tydlig framemot 5900 cal BC (7000 BP;
karta hos Åkerlund 1996a, s. 121; Pettersson &
Wikell i tryck c; se också Haglund 1971, s. 25).
En likartad geografisk och arkeologisk situation
finns i östra Kolmården (fig. 3; Gustafsson &
Nordin i tryck).

En skärgård av mellansvensk typ är också lo-
gistiskt gynnsam att vistas i för båtburna män-
niskor, vilket i grunden beror på landskapet i
kombination med strandförskjutningen. Östra
Mellansverige är ett lågland, i öster dominerat
av sprickdalslandskap: flacka peneplan delade
av otaliga sprickdalar som korsar varandra i ett
nätmönster. Sett från luften är landskapet platt
men i det mänskliga markperspektivet uppvisar
det dramatiska höjdskillnader. Dagens vandrare
rör sig ofta genom labyrintisk terräng med dju-
pa dalar, hällmarker och klipputsprång. Nu tän-
ker vi oss att detta landskap genom landhöj-
ningen rör sig uppåt genom en vattenyta. Det
kommer att bli en skärgård, kännetecknad av
många öar, vikar och sund och lång strand-
sträcka per ytenhet. I en båtburen persons ögon
kommer det finnas många lämpliga strandnära
lägerplatser, vilket upprepas genom årtusende-
na. Skärgårdskännaren Sven Barthel (1950, s. 9)
har fångat skärgårdens väsen i några få rader:
»Ja, bara det att det [i skärgården] inte behövs
mer än att svänga om en udde för att komma
från lovart till lä. Den öppna kusten har bara en
strand och det är en lovartstrand.»

Generellt har fastlandskusten och skärgår-
dens olika zoner förskjutits österut, men tittar
man mer i detalj ser man ett mera komplicerat
förlopp kännetecknat av olika tillväxtriktningar
och centra. Och om vi går ner på en skala av någ-
ra få mil ser vi att, genom landskapets i stort
platta karaktär, hela peneplan lyfts upp likt ma-
rina smörgåsbord ur djupet (fig. 4). Där det (re-

lativt) nyss var öppet men grunt vatten kommer
snart finnas hundratals små kobbar och skär
(Pettersson 1999; Pettersson & Wikell i tryck c).

Fynden på de yttersta skären breddar vår
kunskap om människorna i de mellansvenska
mesolitiska skärgårdarna. Man har vistats i hela
det geografiska spektrumet, från de större öar-
nas landmassor till de yttersta småarkipelager-
nas kobbar och skär och det öppna havet (Wikell
2002, s. 10). Och på utskären har man inte bara
gjort tillfälliga strandhugg utan man har även
stannat så ofta och länge att rikligt med kvarts
ansamlats. Frågan är dock, liksom för alla meso-
litiska lokaler i området, handlar det om många
kortvariga besök (någon eller några dagar åt
gången) eller färre och längre episoder? Här
skulle arkeologiska undersökningar fördjupa vår
kunskap. Mängden kvarts kan möjligen ge oss
en antydan om bosättningens intensitet. Plat-
serna är egentligen de enda goda, skyddade
hamnarna i denna del av skärgården. Sannolikt
har de nyttjats regelbundet.

Här kan jämförelser göras med historiskt
kända fiskeskär och tomtningar från yngre järn-
ålder och tidig medeltid. Fyndmaterialet i sena-
re århundradens tomtningar på fiskeskären är i
regel mycket magert, oftast med betydligt färre
artefakter än vad som vanligen påträffas på små
mesolitiska lokaler. Vid arkeologiska undersök-
ningar av tomtningar på ostkusten har påträf-
fats ett fåtal ting som brynen, knivar, kritpipor,
eldslagningsflinta, mynt etc. (Barthel 1973; Nor-
man 1993; Landin & Rönnby 2002, 2003). Det
ringa fyndmaterialet till trots vet man genom
historiska källor att fiskelägena nyttjades flitigt
under hundratals år. Vi ser dem därför inte hel-
ler som tillfälliga rastplatser utan som permanen-
ta inslag i kulturlandskapet, vilket även kan ge en
fingervisning om det liv som levts när kvartsen
deponerades. På ön Landsort vid Södertörns syd-
spets har nyligen ett stort antal tomtningar från
yngre järnåldern påträffats. De ligger grupperade
kring vikar och sund (fig. 7). Läget i terrängen på-
minner ofta om mesolitiska lokaler på Södertörn
(Landin & Rönnby 2003; Pettersson & Wikell i
tryck a.) På Ornö finns vidare rösen och stensätt-
ningar av bronsålderskaraktär. De ligger på me-
solitiskt vis inne kring djupa, skyddande vikar
(Flink 1984a; Linnér 1984, s. 84).
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Ur social synvinkel är det också intressant att
studera utskärsfisket under historisk tid för att
få idéer om hur de mesolitiska skärgårdsbefolk-
ningarna kan ha varit organiserade, hur många
människor som besökt en viss skärgård per år,
samt att ställa dessa uppgifter i relation till det
arkeologiska källmaterialet. Historiska doku-
ment från 1500-talet med uppgifter om hur
många tunnor fisk som skattades från vissa
ögrupper visar att 300–600 fiskare har vistats
bara i en liten utskärgård, Gunnarstenarna, un-
der sommar- och höstmånaderna. Man kan vi-
dare anta att det på land fanns kvinnor och barn
som hjälpte till med fångsten och redskapen (He-
denstierna 1988, s. 14). Siffrorna är en tankestäl-
lare för hur vi ska förstå kvartsplatsernas ibland
till synes anonyma innehåll. De yttersta skären
var åtminstone i historisk tid socialt sett inte en
periferi, tvärtom. Här påträffas hällristningar
och stenlabyrinter som kan tolkas i rituella ter-
mer. En gammal gumma som i sin ungdom, ti-
digt 1900-tal, vistades på Sadelöga, nära Hu-
vudskär i Stockholms södra skärgård, under
strömmingsfisket minns den tiden med glädje.
Alla ungdomar var där. De släta hällarna var bra
att dansa på i sommarnatten…

Genom historiska källor vet vi också att folk
kom vida ifrån för att fiska i Stockholms skär-
gård. Sven Barthel (1973) nämner kamerala
uppgifter som visar att folk kom ända ifrån
Korpo i Åbolands skärgård till Lillö i Svenska
Högarna, ett avstånd på över 200 km fågelvä-
gen. Blomstringsperioder för fisket har fluktue-
rat och haft karaktären av »rusher» som dragit
till sig fler personer än annars. Under naturliga
nedgångar i fisket vistades ändå skärgårdsborna
regelbundet på utskären, där även andra göro-
mål som fågel- och säljakt, ägg- och duntäkt er-
satte det storskaliga fisket. Man kan tänka sig en
liknande periodicitet under mesolitikum – som
på Södertörn omfattar 4000 år, ett enormt spel-
rum för olika historiska skeenden – men det rör-
de sig knappast någonsin om en så intensiv bo-
sättning.

Här börjar vi närma oss en av de intressan-
taste frågorna beträffande mesolitikum i regio-
nen: rörde man sig årligen mellan skärgård och
fastland eller uppträder från och med en viss tid-
punkt geografisk specialisering så att man kan 
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Fig. 7. Landsort med strandlinje 5 meter över da-
gens, motsvarande vikingatiden. Ön ligger i öppet
hav utan skyddande andra öar. Lokaler med tomt-
ningar i intervallet 7–4 m ö.h. markerade med stjär-
nor (efter Landin & Rönnby 2002, 2003) och prick-
ar (efter författarnas inventering tillsammans med
Dag Hammar). På åtskilliga lokaler är det fråga om
flera tomtningar som bildar fiskelägen vid vikar och
sund (Pettersson & Wikell i tryck a). —Landsort
with a shore line 5 m a.s.l., c. 900 AD. The remains
of the period’s fisher huts are distributed just like
the Mesolithic sites on current mountaintops.
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tala om en fastlands- respektive en skärgårdsbe-
folkning? Skillnader i avslagsmaterialet talar för
skilda teknologiska traditioner. På fastlandet an-
vändes inte bara kvarts utan gärna även andra
material, och mikrospån och mikrospånkärnor
är vanliga. I skärgårdsområdet däremot domi-
nerar kvarts med ett litet inslag av andra mate-
rial och mikrospån (Lindgren 1996, s. 30, 2004;
Åkerlund 2000). Sparsamt förekommande mik-
rospån och mikrospånkärnor i skärgården skul-
le kunna indikera en viss rörlighet mellan de
bägge områdena och grupperna. Avbrutna proxi-
maländar av mikrospån från Ungfars kärr indi-
kerar också att mikrospånen faktiskt använts,
inte bara kommit dit insatta i färdiga komposit-
föremål. Det finns också mikrospånkärnor i
kvarts från Hanveden och Tyresta. På västra Sö-
dertörn har Sven-Gunnar Broström (muntlig
uppgift) funnit en handtagskärna och en köl-
skrapa. Det tyder på att man har suttit längst ute
i skärgården och tillverkat mikrospån. Natur-
geografiskt måste det ha funnits plats för både
specialiserade skärgårdsgrupper och säsongsvis
utflyttade fastlandsgrupper. Tiden ca 8200–
6900 cal BC (9000–8000 BP) är viktig i detta
sammanhang: då utvecklas den sörmländska
skärgården från en gles ökedja till en väldig skär-
gårdsvärld innefattande mångmilabreda land-
massor med insjöar och vattendrag.

Nyligen har SAU undersökt senmesolitiska
lokaler vid Stormossen i norra Uppland som till
skillnad från Södertörnsmaterialet kan tolkas
entydigt – dels utifrån den geografiska situa-
tionen, dels utifrån materialet – som del i ett sä-
songspendlande mellan fastland och skärgård.
Lokalerna är alla tämligen små och låg vid bo-
sättningstillfället i en liten utskärgård, skild från
större landmassor av 20 km öppet vatten. Till
skillnad från den geografiska situationen i Sö-
dermanland är ögruppen vid Stormossen i prin-
cip den enda utanför kusten, och torde därför ha
nyttjats regelbundet av folk från fastlandet. En
relation som har stöd i fynden: kvarts domine-
rar stort, men det finns kopplingar i råmaterial
(tuff) och föremålstyper som mikrospån, mik-
rospånkärnor och yxtyper till området vid Dal-
älvens mynning och inlandet bakom (Guinard
& Eriksson 2005, s. 58).

Slutord
Människans närvaro i östra Mellansveriges skär-
gårdsvärld är en lång historia. Genom offensiva
inventeringar har talrika kvartslokaler hittats på
nuvarande höglänta öar i Stockholms skärgård,
en typ av lokaler som inte tidigare varit kända.
De nyfunna platserna har vid bosättningstillfäl-
let legat så långt ut man kan komma – på små
stormpiskade öar och skär vid gränsen till öpp-
na havet. Tillsammans med andra nyligen hitta-
de utskärslokaler på Södertörn visar de att de yt-
tersta skären (och isvidderna) regelbundet har
nyttjats av båtburna skärgårdskulturer.

Om vi tittar på hela det mesolitiska materia-
let i området så pekar de många kvartslokalerna
i dagens höglänta skogsområden på ett omfat-
tande kulturlandskap under mesolitikum. Det
är lika tydligt – om man läser skogen som en
skärgård – som kulturlandskap från senare för-
historiska perioder. Med ett kanotperspektiv för-
vandlas skogen till ett skärgårdshav.

Den allestädes närvarande kvartsen kan före-
falla anonym. Men i materialet från Södertörn
finns en stor spännvidd mellan lokalerna med
avseende på storlek, terrängläge och fynd-
mängd. Platsernas innehåll tyder på en differen-
tierad social och ekonomisk bakgrund. Små
kvartslokaler har inte nödvändigtvis varit tillfäl-
liga, utan deras talrika förekomst pekar på ett
återkommande drag i de mesolitiska skärgårdar-
na. Jämförelser med sentida säsongsbebodda
tomtningar på utskär kan tyda på att platserna
nyttjats under lång tid – så lång tid som platsens
strandnära läge bestod. Fyndmängden på en viss
plats är inte nödvändigtvis lika med mängden
folk eller vice versa. Snarare är de återkomman-
de dragen hos lokalerna i skärgårdslandskapet
det väsentliga. Mängden, variationen samt lik-
heter lokaler emellan pekar på att olika sociala
grupper vistades här regelbundet.

Under århundradena runt 8200 cal BC (9000
BP) handlar det om de första pionjärernas små
och tillfälliga lägerplatser. Ca 7600 cal BC (8500
BP) finns både stora och små lokaler, men den
sörmländska övärlden är kanske ännu för gles
för att hålla en stadigvarande befolkning. Vi tror
att de stora lokalerna från denna tid är resultatet
av intensivt säsongsutnyttjande av en ännu
jungfrulig marin fauna. Från ca 6900 cal BC
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(8000 BP) föreställer vi oss att det finns en sta-
digvarande befolkning i skärgården – som har
nödvändiga täta kontakter med fastlandet.

Geografiskt och i viss mån teknologiskt upp-
visar bosättningen på utskären under mesoliti-
kum klara likheter med liknande under historisk
tid och yngre järnålder. Traditionella skärgårds-
skildringar och arkeologi kan därmed mötas.
Någon obruten kontinuitet genom årtusendena
kan ännu inte påvisas (även om det är en kitt-
lande tanke och inte osannolikt med en obruten
10000-årig kedja av nedärvd skärgårdstradi-
tion). Samtliga perioder finns faktiskt represen-
terade i det arkeologiska materialet. Boplats-
lägena påminner ofta om varandra – vilket de
gör om man rör sig med små båtar i en skärgård.
Detta är tydligt exempelvis på ön Landsort, där
lägena i terrängen för tomtningar från yngre
järnåldern starkt liknar vad vi ser under mesoli-
tikum på Södertörn och Muskö. Den gemen-
samma nämnaren är en god skyddad strand att
gå iland på. Det har handlat om likartad tekno-
logi och ekonomi: små båtar, fiske, säl- och få-
geljakt samt insamling av ägg och dun, även om
samhällena bakom fynden sett mycket olika ut.
Till sist några avslutande ord. Det var inte bara
de rika naturresurserna som lockade. På utskä-
ren möttes folk och historier berättades. Hori-
sontlängtan är tidlös hos människan.

Referenser
Ahlbeck, M.; Isaksson, M.; Fors, T. & Risberg, J.,

2005. Riksväg 73. Förundersökning Överfors-Väst-
nora. Rapporter från Arkeologikonsult 2005.
10091. Arkeologiska förundersökningar längs
Riksväg 73, Överfors-Västnora. Upplands Väsby.

Barthel, S., 1950. Öar i urval. Stockholm.
– 1973. Svenska Lillö. Med några utflykter i omgivning-

arna och i tiden. Stockholm.
Barthel, S. & Svensson, R., 1945. Gillöga – en utskär-

gård. Stockholm.
Bratt, P., 1989. Tyresö kulturhistoriska miljöer. Kul-

turminnesprogram för Tyresö kommun.
Broström, S-G., 1996. Inventering av stenåldersbo-

platser på västra Södertörn. Bratt, P. (red.). Sten-
ålder i Stockholms län. Stockholm.

– 2004. Stenfynd på Södertörn. Sörmlandsbygden.
Nyköping.

Flink, G., 1984a. Fornlämningar i Stockholms skär-
gård. Arkeologi i Sverige 1981. RAÄ och SHM rap-
port 1984:3. Stockholm.

– 1984b. Fornminnesinventering i storstadsområ-

de. Arkeologi i Sverige 1981. RAÄ och SHM rapport
1984:3. Stockholm.

Guinard, M. & Eriksson, M., 2005. Mesolitiska bo-
platser vid Stormossen. Slipstenar och yxtillverk-
ning i den uppländska ytterskärgården för 6500 år
sedan. Uppland 2005. Upplands fornminnesföre-
ning. Uppsala.

Gustafsson, P. & Nordin, M. I tryck. Ett nytt land.
Tidigmesolitikum i Kolmården. Fornvännen 101.

Haglund, B., 1971. Säl. Stockholm.
Hammar, D. & Wikell, R., 1994. Nyupptäckta stenål-

dersboplatser på Södertörn. Arkeologi i Sverige. Ny
följd 3. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

– 1996. 250 nyupptäckta stenåldersboplatser på Sö-
dertörn. Bratt, P. (red.). Stenålder i Stockholms län.
Stockholm.

Hedenstierna, B., 1986. Utskären. Havsskärgård. Skär-
gårdsstiftelsen. Stockholm.

– 1988. Farleder och fiskeskär kring Öja i äldsta ti-
der. Sydlig utpost. Skärgårdsstiftelsen. Stockholm.

Hellas, 1977. Tyrestaområdet. Beskrivning och Hellas-
kartan 36. Stockholm.

Jonson, E., 1939. Skärgårdshav. Stockholm.
Knutsson, K., 1995. Mesolithic research in Sweden

1986–1990. Current Swedish Archaeology 3. Stock-
holm.

Knutsson, K.; Lindgren, C.; Hallgren, F. & Björck, N.,
1999. The Mesolithic in Eastern Central Sweden.
Boaz, J. (red.). The Mesolithic of Central Scan-
dinavia. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter,
Ny rekke 22. Oslo.

Landin, M. & Rönnby, J., 2002. Lämningar på
Landsort påvisande omfattande förhistoriskt fis-
ke. Populär arkeologi 2002:4. Lärbro.

– 2003. Tomtningar i utskärgården från yngre järnål-
dern. Arkeologiska undersökningar på Landsort,
Torö socken, Södermanland. Södertörns Hög-
skola research reports 2002:6. Huddinge.

Lindgren, C., 1996. Fyndkoncentrationer och aktivi-
tetsytor – metodval och tolkningsproblem. Bratt,
P. (red.). Stenålder i Stockholms län. Stockholm.

Lindgren, C., 2004. Människor och kvarts. Sociala och
teknologiska strategier under mesolitikum i östra
Mellansverige. Stockholm studies in Archaeology
29. Stockholm.

Linnér, K., 1984. Skärvstenshögar i kustmiljö – Ornö.
Hyenstrand, Å. (red.). Bronsåldersforskning – kring
aktuella projekt. Arkeologiska rapporter och med-
delanden från institutionen för arkeologi vid
Stockholms universitet 17. Stockholm.

Nilsson, E., 1962. Haningebygdens geologiska ut-
veckling och äldsta bebyggelse. Haningebygden 6.
Vendelsö.

Nordström, A., 1980. Bygden. Bratt, P. & Källman, R.
(red.). Förslag till kulturmiljöprogram för Haninge
kommun, fastlandet. Länsstyrelsen i Stockholm
1980:17. Stockholm.

Mesolitiska boplatser i Stockholms skärgård 165

Fornvännen 101 (2006)

Art. Pettersson Wikell, 153-167  06-06-19  10.15  Sida 165



Norman, P., 1993. Medeltida utskärsfiske. En studie av
fornlämningar i kustmiljö. Nordiska muséets hand-
lingar 116. Stockholm.

Nyström, S., 1996. Ortnamnen i Ornö socken. Bygde-
museet Ornö sockenstugas skriftserie 6. Haninge.

Olsson, E. & Åkerlund, A., 1987. Stenåldersun-
dersökningar i östra Mellansverige. Andrae, T. &
Lamm, K. (red.). 7000 år på 20 år. Riksantik-
varieämbetet. Stockholm.

Pettersson, M., 1994. Människan i ett föränderligt skär-
gårdslandskap – en probleminriktad fältinventering av
stenåldersbosättningar i Tyrestaområdet. C-uppsats.
Institutionen för arkeologi, Stockholms Univer-
sitet.

– 1999. Stenåldern i Tyresta. De första människorna.
Tyresta-fakta 2. Stiftelsen Tyrestaskogen. Ha-
ninge.

Pettersson, M. & Wikell, R., 2004. The outermost
shore: site-location in Mesolithic seascapes of
Eastern Central Sweden. With a case-study in a
burnt-off forest area in Tyresta national park.
Knutsson, H. (red.). Coast to Coast – Arrival: results
and reflections. Coast to Coast Books 10. Uppsala.

– I tryck a. Tyresta and Landsort. Small fishing and
seal hunting stations in outer archipelagos during
the Mesolithic and the Viking Age. Fransson, U.
et al. (red.). Cultural interaction between East and
West. From the Stone Age to Ingmar Jansson. Ar-
chaeology, artefacts and human contacts in northern
Europe. Stockholm.

– I tryck b. Arkeologi i brandområdet. Pettersson,
U. (red.). Den vetenskapliga dokumentationen efter
skogsbranden år 1999 i Tyresta. Naturvårdsverket.

– I tryck c. Entering new shores. Colonization pro-
cesses in early archipelagos in eastern Middle
Sweden. Artikel grundad på föredrag hållet vid
The 7th International Conference on the
Mesolithic in Europe. Belfast, Northern Ireland.
August 29–September 2, 2005. Konferenspub-
likationen ges ut av Oxbow Books.

– In prep. Ungfars kärr, en mesolitisk lokal i Tyresta na-
tionalpark. Arbetstitel på grävrapport.

Rinaldo, S., 2002. Vägen till Skarv. Berättelser från ut-
skären. Skärgårdsstiftelsen. Stockholm.

Risberg, J., 2003. Landscape history of the Södertörn
peninsula, Eastern Sweden. Larsson, L. et al.
(red.). Mesolithic on the Move. Papers presented at the
Sixth International Conference on the Mesolithic in
Europe, Stockholm 2000. Oxbow books.

Runqvist, H., 1961. Österhaninge socken. Söderman-
lands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för hem-
bygdsundervisning. 16. Nyköping.

Schnell, I., 1930. Södertörn under stenåldern. Bidrag
till Södermanlands äldre kulturhistoria 24. Söder-
manlands fornminnesförening. Strängnäs.

– 1944. Minnen från forntiden på Södertörn. Tälje-
bygden 1944. Nyköping.

Stahre, N-G., 1986. Ortnamn i Stockholms skärgård.
Stockholm.

Storå, J., 2004. Osteologisk analys av brända ben från
Ungfars kärr, Tyresta. Opublicerad rapport.

Svensson, R., 1961. Skärgårdsliv i gången tid. Stock-
holm.

Welinder, S., 1977. The Mesolithic of Eastern Middle
Sweden. Antikvariskt Arkiv 65. Stockholm.

Wikell, R., 2002. Arkeologi på hög nivå. Nya stenål-
dersfynd i Södermanlands skogar. Åkerlund, A.
(red.). Kulturell mångfald i Södermanland 1. Ny-
köping.

– 2005. Many Mesolithic sites along the shores.
Some results from surveys in Kolmården and
Vikbolandet, Östergötland in eastern central
Sweden. Gruber, G. (red.). Identities in transition.
Mesolithic strategies in the Swedish province of Öster-
götland. Skrifter 64. Riksantikvarieämbetet Ar-
keologiska Undersökningar. Linköping.

Woodman, P., 1985. Mobility in the Mesolithic of
Northwestern Europe: an alternative explana-
tion. Price, T.D. & Brown, J.A. (red.). Prehistoric
hunter-gatherers. The emergence of complexity. Lon-
don.

Åkerlund, A., 1996a. Human responses to shore displace-
ment. Living by the sea in Eastern Middle Sweden
during the Stone Age. Studier från UV Stockholm.
Skrifter 16. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

– 1996b. Testa strandförskjutningsmodeller. Bratt
(red.). Stenålder i Stockholms län. Stockholm.

– 2000. Separate worlds? Interpretation of the dif-
ferent material patterns in the archipelago and the
surrounding mainland areas of east-central Swe-
den during the Stone Age. European Journal of
Archaeology 3:1. London.

Åkerlund, A.; Risberg, J.; Hammar, D.; Wikell, R.;
Luthander, A.; Pettersson, M.; Andersson, H. &
Asplund, M., 2002. Människan i det tidiga landska-
pet. Stockholm Archaeological Reports. Field Stu-
dies 8. Stockholm.

Åkerlund, A. et al. (red.). Manuskript. Rapport från
Grödingebanan. Södertörn. Interdisciplinary Inves-
tigations of Stone Age Sites in Eastern Middle Sweden.
Riksantikvarieämbetet.

Mattias Pettersson & Roger Wikell166

Fornvännen 101 (2006)

Art. Pettersson Wikell, 153-167  06-06-19  10.15  Sida 166



Mesolitiska boplatser i Stockholms skärgård 167

Fornvännen 101 (2006)

Summary

Ever since the withdrawal of the Weichselian ice-
sheet 11 000 years ago, large parts of the Eas-
tern Middle Sweden region has been a continu-
ously changing archipelago, an effect of postgla-
cial land upheaval in combination with the to-
pography. Conditions have been favourable for
marine-based cultures. Most radiocarbon dated
Mesolithic sites have been proven to have been
shore-bound at the time of occupation when
compared to shore displacement models. The
cultural landscapes can thus be traced through
the millennia as all ancient shore-lines are cur-
rently located above sea level.

Before the 1980s, archaeology’s picture of
the Mesolithic in the region was vague. Since
then, however, a large number of excavations and
field surveys have sharpened this picture. This is
especially true for the Södertörn peninsula south
of Stockholm. Here, a rich Mesolithic cultural
landscape, represented by a large number of sites
with knapped quartz as the dominating lithic ma-
terial, appears on altitudes between 80 and 40 m
above the present sea level, spanning over 4000
years. At the time of occupation, most sites were
on larger islands, at straits and on bays in the vast
and continuous archipelago that the Södertörn
peninsula constituted during this period.

This paper deals mainly with newly discove-
red Mesolithic sites in the extreme outer archi-
pelagos. Today, they are on hills on the Sö-
dertörn mainland or on large islands in the in-
ner archipelago. At the time of occupation, they
were many kilometres out in the sea, surrounded
by open, deep water. The intensity of the occu-
pation (abundant lithic material) indicates that 

the outermost islands were in fact visited on a
regular seasonal basis for the purpose of seal-
hunting and fishing.

Interestingly, these Mesolithic sites resemb-
le well-known fishing sites from the Middle
Ages and later, both regarding the terrain quali-
ty and the position in the landscape. The resem-
blances must be due to similar technologies:
small boats in a marine environment, although
the societies behind the finds differed. We be-
lieve that these outer skerries were an integrated
part of Mesolithic society. Looking at Meso-
lithic settlement on a regional scale, the archipe-
lago could have been economically more impor-
tant than the mainland, as indicated by the ap-
parently larger number of sites in the former
area. We especially wish to emphasize the stabi-
lity of marine resources and the importance of
the large shallow areas of the archipelago as rea-
sons for this. Living in an island landscape, a
seascape, requires great skill and investment in
technological and geographical knowledge.
Rather than a quartz culture, the archipelagic
settlement should be termed a boat culture.

To evoke a sense of the living society behind
the somewhat anonymous and for some collea-
gues not-very-enjoyable Mesolithic quartz sites,
comparisons are made with seasonal fishing
camps from the historic period, providing ideas
about the importance of the outer skerries; eco-
nomically but also in social terms. We strongly
believe that these small places at the horizon
were not socially peripheral, but were deeply in-
tegrated in the society. Out here, large catches
could be made and people met. Stories were told.
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