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Mesolitikum i Värmland har länge varit ett ef -
tersatt forskningsområde. Flera platser uppvisar
lämningar och föremål som kan dateras till den-
na period, men få regelrätta undersökningar har
gjorts. Våren 2006 utförde Värmlands Museum
en forsk ningsundersökning av stenåldersboplatsen
på Kvarnåsen i Norra Råda socken, Hagfors kom-
mun i Värmland. Boplatsen var känd tidigare så
till vida att det fanns ca 1800 fynd som ytplock-
ats vid Riksantikvarieämbetets fornminnesin-
ventering 1993. En genomgång av dessa fynd, be -
stående av avslag och artefakter av kvarts, flinta
och en rad olika bergarter visade på en sannolik
datering till lihulttid (mellan- och senmesoli-
tikum) men med vissa inslag från föregångaren
sandarnakulturen (Olofsson 2003). Vi visste ut -
ifrån mängden och sammansättningen av fynd
att det var en plats med stor potential, men gläd-
jande nog hittade vi också de första hyddläm -
ningarna från mesolitikum i Värmland.

Boplatsen är belägen omkring 10 kilometer
norr om Munkfors i centrala Värmland. Kvarn -
åsen är en tydligt markerad, sandig ås invid Skym -

näsforsen på Klarälvens västra strand, 120 meter
över havsnivå. I senare tid har platsen varit åker-
mark. När boplatsen var bebodd låg den sanno-
likt på en ö längst in en djup fjordliknande vik
av Storvänern. Strax intill låg Klarälvens dåva -
rande utlopp. Boplatsen upptar en hektar och av -
gränsas av branter i alla väderstreck. Undersök -
ningen gjordes som en del i Värmlands Museums
satsning »Utgrävarna», som är en långsiktig sats-
ning på lokal historieförmedling med speciell
inriktning mot barn och ungdom. Syftet med un -
dersökningen var bland annat att få större kun-
skap om boplatsen genom att finna och datera
anläggningar. Vi ansåg detta viktigt mot bak-
grund av att tidigare endast en mesolitisk bo -
plats i Värmland givit anläggningar som daterats
med 14C.

Vi undersökte drygt 90 m2 genom rutgräv-
ning och avbaning. Således är en mycket liten
del av boplatsen undersökt än så länge. Trots
detta anser vi att resultaten är av sådan bety-
delse att de bör publiceras.
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Mesolitiska hyddlämningar
Mesolitiska hyddlämningar har varit kända i Skan-
dinavien i över hundra år. Länge var dessa nästan
enbart knutna till maglemosekulturens inlands-
boplatser i Sydskandinavien. Av dessa har några
få väldokumenterade lämningar närmast bildat
en slags mall för hur bostäderna från denna pe-
riod har sett ut, i första hand hyddorna från Sværd -
borg och Ulkestrup i Danmark. Det har lett till
en stundtals het debatt kring vad som ska tolkas
som hyddlämningar och inte. Från 1990-talet och
framåt har skandinaviska arkeologer de batterat
om tolkningen av hyddlämningar med nergräv-
da bottenplan, bland annat efter en studie av R.R.
Newell (1981), där denne avfärdade ett stort an -
tal hyddlämningar som rotvältor. Denna studie
har sedan kritiserats i sin tur (Hernek 2005, s.
17). Som framgår nedan finns som vi ser det inget
utrymme för en tolkning av Kvarnåsenhyddorna
som rotvältor eller för den delen kulturlagerres -
ter.

De senaste 15–20 årens exploateringsgräv -
ningar, med systematiska undersökningar av stör-
 re ytor än tidigare, har givit ett ständigt ökande
antal nya hus- och hyddlämningar även i områ-
den där sådana inte varit kända tidigare. Efter-
hand som man har fått bättre överblick över
variationen har nya fynd också bidragit till att
osäkra äldre lämningar tagits upp till ny värder-
ing. Robert Hernek (2005, s. 23 f) har t.ex. gjort
en systematisk genomgång av alla uppgifter om
potentiella hyddlämningar i Västsverige. Resul-
taten visar att de flesta kända hyddtyperna finns
spridda över stora delar av Skandinavien, men
även att form, storlek och konstruktion, i likhet
med fyndmängd och fyndens spridningsmöns -
ter, kan variera avsevärt inom samma period,
samma geografiska område och även inom sam-
ma boplats (Engelstad 1988; Biwall et al. 1997;
Cronberg 2001; Hernek 2005).

Från södra och mellersta delarna av Sverige
finns endast två kända och publicerade bo plat -
ser med hyddlämningar som kan dateras till slu -
tet av tidigmesolitikum 8000–7500 BP (7000–
6400 cal BC). Den ena är Storlyckan i Östergöt-
land (Larsson 2003, s. 35), den andra Timmerås
i Bohuslän (Hernek 2005, s. 265). På vardera
finns endast en hyddlämning och platserna har
tolkats som kortvarigt använda boplatser.

Boplatser med flera hyddlämningar, exempelvis
de sydskandinaviska maglemoseboplatserna, tol -
kas vanligtvis som sommarboplatser för familje -
stora grupper. Här kan hyddorna ligga med runt
40 meters avstånd sinsemellan (Grøn 1983; Lars -
son 1990, s. 276 f). De nordskandinaviska meso -
litiska boplatserna i kust- och fjordområdena
med nedgrävda konstruktioner ses som huvud-
bostäder av mer permanent karaktär (Engelstad
1988, s. 335).

Hyddorna på Kvarnåsen
Hur har då hyddorna på Kvarnåsen sett ut? Vi
antar utifrån resultatet av undersökningen att
det rör sig om flera hyddlämningar. Den första,
som inledningsvis framstod som en mörkfärg -
ning med skörbränd sten, var 5 x 4,3 meter stor
och upp till 35 cm djup. Där fanns också fyra
stolphål och en härd. Resultatet har kunnat fast-
ställas genom att två schakt grävdes genom läm -
ningen, ett från norr till söder och ett från öst
till väst. Schakten grävdes i rutor. Då endast de -
lar av hyddlämningen undersökts kan antalet in -
gående anläggningar vara större. I hyddlämning -
en fann vi avslag, artefakter och brända ben. In -
gången till hyddan har sannolikt varit i den väs-
tra delen. Denna har varit upp till ca 70 cm bred
men endast 36–40 cm som smalast. Vår tolkning
bygger framför allt på att anläggningen saknade
en nergrävning där. I ett stolphål omedelbart
öster om ingången fann vi ett enbär som gav
dateringen 7090–6690 cal BC (8025±55 BP, Ua-
33311).

Hyddlämningen hade en ojämn botten. I den
östra delen var nergrävningen inte lika djup som
i hyddans mitt. Denna grundare del följde östra
sidan längs med hyddans kant och skulle kunna
vara rester efter bänkar eller ligg/sittplatser. Läng -
re in mot hyddans centrum var nergrävning en
betydligt djupare, både norr om ingången och
härden och söder om densamma. Från in gången
och mot härden var hyddan inte lika djupt ner-
grävd vilket gjort att ett parti legat högre upp.
På så sätt fick vi intrycket att hyddan kan ha var-
it indelad i två rum.

Benen härrör från fisk (bl.a. lax/öring, karp-
fisk, gädda), gnagare och oidentifierade dägg-
djur. Därtill kommer horn från hjort/ren/älg.
Bland benen märks även tre fragment av arte-
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Fig. 1. Planritning över hyddlämningen A1. Av ritningen framgår vilka delar av hyddan som undersökts (gräv-
da rutor) och vilken typ av anläggningar som framkom. Den centralt placerade härden är bara delvis undersökt
och härden söder om hyddan undersöktes till hälften. —Plan of hut foundation A1. Only part of its fill and the
underlying hearth was excavated.
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Fig. 2. Arbetsbild där sektionen genom A1 ritas. Den centralt placerade härden fanns under högra knäet på
Bertil Halvarsson som mäter. Till vänster i bild syns Hans Olsson, en av författarna. Foto Martin Karlsson,
Värmlands Museum. —The section through hut foundation A1 being drawn.
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fakter varav ett kan tolkas som en del av ett ljus -
ter och det andra som del av en flinteggad ben-
spets. Bland stenfynden från hyddan kan näm -
nas mikrospån, spån av flinta och kärnor, varav
de flesta i kvarts. Sju av kärnorna är bipolära.
Vidare fanns två borrar och en spånkniv. Avslag
och splitter av flinta, kvarts och andra bergarter
tyder på tillverkning eller bearbetning av verk-
tyg inne i hyddan. I hyddan, särskilt vid ingång -
en, fanns bränd lera, varav några bitar med
avtryck. En mindre koncentration av bränd lera
fanns också nära härden.

Ytterligare två anläggningar har delundersökts
och tolkats som hyddlämningar. Den ena av dessa
två var tydlig samt innehöll flera stolphål och
makrofossil av hallon som daterats till 6650–
6260 cal BC (7625±90 BP, Ua-33313). Den and -
ra gav också makrofossil av hallon, vilka da terats
till 7030–6590 cal BC (7865±55 BP, Ua-33312).
Sannolikt finns ytterligare en hyddgrund inom
den undersökta ytan, men vi hade inte möjlighet
att gå ner i denna inom den begränsade under-
sökningstiden (Olsson 2007).

Samtida hyddlämningar
Efter en genomgång av publicerade hyddläm -
ningar finner vi att Timmerås (Hernek 2005, s.
96 ff), belägen strax sydväst om Uddevalla i Bo -
huslän, verkar vara den hyddlämning som mest
liknar Kvarnåsen både till konstruktion och till
datering. Timmerås dateras till omkring 8000
BP (7000–6800 cal BC).

Timmeråsboplatsen, som undersöktes 1997,
låg på en liten avsats vid foten av ett berg. Enligt
strandlinjeberäkningar bör boplatsen ha legat
på en stor ö i den inre skärgården och nära fast-
landet. Från boplatsen kunde man nå flera ekolo   -
giska zoner, både inlandsmiljöer och kusten. Tim  -
merås låg vid en liten inskjutande vik nära myn-
ningen av en större vik. Boplatsen har inte varit
särskilt stor då den verkar ha legat på en cirka 50
x 20 meter stor terrass som varit omgiven av vat -
ten på tre sidor.

På platsen har endast en hyddgrund påträf-
fats. Den var grävd i en svag sluttning på ett så -
dant sätt att man erhållit en plan golvyta. Efter
avbaningen syntes lämningen som en närmast
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rektangulär form med rundade hörn, 5,5 x 3,8
meter stor. Vid undersökningen visade det sig
att hyddan i själva verket mätte 5,1 x 3,6 meter
och hade en oval form, även om avgränsningen
var något oklar. Centralt fanns två härdar vars
inbördes placering tyder på att hyddan använts
vid minst två tillfällen. Den ena härden innehöll
rikligt med förkolnade hasselnötsskal. Sådana
förekom annars endast spridda på resten av bo -
platsen. I hyddan påträffades också en mängd
mörkfärgningar varav tolv med ganska stor säker -
het kunde bestämmas som stolphål. Mörkfärg -
ningar, stolphål och härdar med sannolik me so -
litisk datering hittades även utanför hyddan.

En stor del av det insamlade fyndmaterialet
från Timmerås hittades i hyddgrunden. Totalt på
hittades på boplatsen närmare 8100 flintor med en
vikt av drygt 35 kilo. Flinta utgör för övrigt 90%
av fyndmaterialet. Förutom flintan finns flera
flera bergarter representerade. Bland dessa finns
några få fragment av slipplattor i sandsten, lite
kvarts och kvartsit, grönsten, lerskiffer m.m. Fynd-
materialet uppvisar en ökad specialisering och in ne
 håller ett inte obetydligt inslag av slagen bergart.

Hernek ser Timmeråsboplatsen som en typisk
representant för den yngre sandarnakulturen och
tolkar den (2005, s. 226) som en vinterboplats.
Argumenten för denna tolkning utgörs bland
annat av den nergrävda konstruktionen och före -
komsten av härdar inne i hyddan.

Jämförelser mellan Kvarnåsen och Timmerås
Av beskrivningarna ovan över hyddlämningarna
och boplatserna från Kvarnåsen och Timmerås
framgår att det finns en rad likheter mellan de
båda platserna. Båda hyddlämningarna har ner-
grävda bottenplan samt stolphål och härdar inne
i hyddorna. Från båda hyddorna finns tydliga
exem-p exem  pel på mathantering och bearbet-
ning av sten. Från Kvarnåsen består spåren från
mathanteringen främst av brända ben medan
Timmerås gav hasselnötsskal.

Det finns också en viss samstämmighet när
det gäller dateringarna, då båda kan dateras till
omkring 8000 BP (7000–6800 cal BC). Slutligen
finns en viss likhet i platsernas belägenhet. Me -
dan Timmerås legat på en större ö i den inre skär-
gården verkar Kvarnåsen ha legat på en mind re
ö längst in i en fjordliknande vik.

Olikheterna mellan platserna är dock bety-
dande. Medan Timmerås visar alla tecken på att
inte ha bebotts särskilt länge, verkar Kvarnåsen
ha haft en lång användningstid. Boplatsen är en
hektar stor och ger mycket stora fyndmängder.
En annan olikhet ligger i de olika råmaterialens
andel på vardera platsen. Det kan kanske främst
bero på till boplatsernas belägenhet i Värmland
respektive Bohuslän, men vi anser det ändå vik-
tigt att poängtera skillnaden. I sin beskrivning
av Timmerås skriver Hernek (2005, s. 135) att
det för den aktuella tiden finns osedvanligt stort
inslag av slagen bergart på boplatsen. Andelen
bergart från Timmerås uppgår till omkring 10%
medan flintan står för omkring 90% av fynden.
På Kvarnåsen uppgår andelen flinta (hälleflinta
och kambrisk flinta inräknad) till omkring 28%.
Här märks i stället många andra bergarter som
kvarts, kvartsit, sandsten, bergkristall och grön-
sten.

Kvarnåsen i ett större sammanhang
I Sverige har arkeologer under de senaste år -
tiondena undersökt många boplatser längs våra
nutida och dåtida kuster. Mera nyligen har den
bilden förstärkts ytterligare genom stora insat -
ser för infrastrukturen längs kusterna. Trots bris -
ter i vår kunskap om inlandsboplatser är kan
man se skillnader mellan material från kusterna
och från inlandet. Föremålen i inlandsmateria -
len är exempelvis mindre till dimensionerna, rå -
materialet är hårdare nyttjat och yxor är inte lika
vanliga (Andersson & Wigforss 2004, s. 102).
Omkring 8000 BP verkar inlandet nyttjas allt
mera vilket kan sättas i samband med en ökad
regionalisering med fastare bosättningsmönster
än tidigare, där enskilda grupper rört sig inom
mera begränsade områden (Nordqvist 2000, s.
138 ff; Hernek 2005, s. 265).

Utvecklingen mot ett intensivare utnytt-
jande av inlandet kan ses i flera delar av Skandi-
navien, bland annat i Norge. Man finner där
mindre lokaler som tyder på kortare uppehåll-
stid och högre specialisering, medan större bo -
platser tolkas som basboplatser i inlandet. Karak -
teristiskt för de senare är man har använt ett
stort antal olika råmaterial (Boaz 1998, s. 324).
Boplatsen på Kvarnåsen låg i inlandet men på en
ö i norra änden av den forna Vänerkusten. Vi
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har sökt finna en förklaring till varför Kvarnåsen
skiljer sig från samtida boplatser och hurdant liv
som förts här. Boplatsen har använts länge, i minst
400 år, vilket förklarar den med värmländskt
mått mätt stora fyndmängden. Det kan dock,
enligt vårt sätt att se, inte vara hela förklaringen
till den stora variationen i råmaterialen. Vi mås -
te fråga oss varför man bott där så länge, varför
är variationen i råmaterialet större än på om -
kringliggande boplatser och när på året har man
bott på Kvarnåsen?

Boplatsen har givit ett stort antal råmaterial
där en stor del är mycket hårt nyttjat. Framför
allt har flintan nyttjats mycket, och detta är ett
drag som man främst finner på boplatser som
varit använda under lång tid. Att det är flintan
som nyttjats mest beror sannolikt på att den var
det bästa materialet att tillverka föremål av. Att
flintan nyttjats hårt behöver således inte betyda
att kontakterna med omvärlden varit få.

En stor andel lokala bergarter brukar ses som
ett tecken på att en grupp människor är väl etab -
lerade i ett område (Larsson 2003). Detta är in -
tressant då Kvarnåsen avviker som Värmlands
fyndrikaste boplats, men också som boplatsen
med den största variationen i råmaterialet. På
boplatserna i närområdet dominerar kvartsen
stort. Allmänt sett verkar basboplatser uppvisa
en större variation i råmaterialet än boplatser av
mer temporär karaktär.

En annan orsak till Kvarnåsens särställning
är med stor sannolikhet dess läge. Placeringen
på en ö intill en fjärd och utloppet av Klarälven
måste ha varit utomordentligt lämplig. Sanno-
likt fanns inte bara goda försörjningsmöjlig he -
ter, boplatsen hade säkert ett bra kommunika-
tionsmässigt läge längs vattenlederna. Den låg
förmodligen också väl skyddad.

Under en tid då det antagna generella rörelse -
mönstret varit att människorna rört sig i mindre
grupper om sommaren och levt tillsammans un -
der vintern har valet av boplats varit viktig (Bi -
wall et al. 1997). I diskussionen kring mesoli-
tiskt bosättningsmönster har det ofta handlat
om säsongsknutna boplatser. Hur har Kvarn -
åsen nyttjats? Hernek (2005, s. 225 ff) argumen -
terar för att Timmerås varit en vinterboplats ut -
ifrån att bostaden har varit nedgrävd, att härdar
funnits inne i hyddan, att en ränna som påträf-

fades kan ha hyst ett uppvärmningsrör och att
flintbearbetning skett inomhus.

Kvarnåsen ger en bild av en boplats som dels
har använts under länge, dels använts både på
sommaren och på vintern. Vi har funnit de ned-
grävda hyddorna med härdar, avslag och före -
mål, ben efter fiskar och djur, men också läm -
ningar av hallon och skogsvinbär, fynd som an -
tyder bosättning under sommarhalvåret. Använ -
des Kvarnåsen som ett basläger året runt? Var
traktens mindre boplatser med andra typer av
fynd och råmaterial säsongsknutna platser, ex -
empelvis jaktstationer? Vi tolkar Kvarnåsen som
en basboplats men kanske också som en sam-
lingsplats. Vi föreställer oss en samlingsplats där
det dagliga livet präglades av behov som mat
och värme men där förmodligen jägarnas, fisk-
arnas och samlarnas religiösa riter också präg -
lade användandet av platsen.

Resultaten från Kvarnåsen är lovande och
föder nya frågeställningar. Vår forskningsunder-
sökning var begränsad, men vi menar att den
ändå ökade vår kunskap om mesolitikum i Värm -
land betydligt. Vi kan också diskutera mesoli-
tikum i Värmland i förhållande till andra geo -
grafiska områden, vilket inte varit möjligt tidi-
gare i någon större utsträckning.

Idag planerar vi inga fortsatta undersök -
ningar på Kvarnåsen. Den genomförda under-
sökningen gav de resultat vi hoppats på och syf -
tet med undersökningarna uppnåddes med råge.
Resultaten kommer vi nu i första hand att arbeta
in i det regionala kunskapsprogrammet och se -
dan kan de kanske inspirera till vidare under-
sökningar av platsen.
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Summary

The Mesolithic in Värmland has long been a neg -
lected field of study. Through a 2006 investiga-
tion and partial excavation at Kvarnåsen, the
most artefact-rich settlement site known in the
province, Värmlands Museum hoped to gain
new knowledge of the Mesolithic in Värmland
in general and Kvarnåsen specifically. One aim
of the investigation was therefore to find, exami-
ne and date dwelling remains in order to better
understand why this is such an artefact-rich site.
During the course of the investigation a number
of hut foundations were discovered, of which
three were partially excavated. Hut 1 was most
fully examined. The remains showed it to have
measured 5 by 4.3 m, and the foundation’s great-
est depth was 0.35 m. The hut has been dated to
7090–6690 cal BC (8025±55 BP). Inside, a rela-
tively large number of finds were made includ-
ing knapping debris, finished stone artefacts and
burnt bones, the latter primarily from fish. Two
other hut foundations were dated to 7030–6590
cal BC (7865±55 BP) and 6650–6260 BC (7625
±90 BP).

The investigated dwelling remains are com-
pared to other coeval structures. A hut founda-
tion excavated at Timmerås in Bohuslän in 1997
resembles the ones found at Kvarnåsen. Howev-
er, despite similarities in construction as well as
age and artefact finds, the Timmerås hut also
shows great differences. It is largely a question
of the type of settlement the two represent. Tim -
merås, located on the coast, was likely inhabited
quite briefly. Kvarnåsen in the inland, however,
shows every sign of having been inhabited for
centuries.

In the paper we also show that Kvarnåsen
fits with the pattern of inland settlements dur-
ing the period of interest. With its great variety
of lithic raw materials, Kvarnåsen resembles sett-
lements that have been interpreted as inland
base camps. We also suggest that Kvarnåsen may
have been a gathering point where people con-
gregated and lived during the summer as well as
the winter.
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