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Den norrländska stenålderns sydgräns 

Av Stig Welinder 

1. Inledning 

1971-1972 företog Lunds universitets his
toriska museum utgrävningar invid gården 
Dalkarlstorp, Kila socken, Västmanland 
(fig. 1). Syftet med undersökningarna var 
att avgränsa och undersöka bosättningar 
från mesolitisk tid (Welinder 1973 a). Ut
över mesolitiska bosättningsspår, som kan 
dateras till tiden ca 4500-3500 f. Kr., på
träffades spår från verksamheter av skil
da slag från en rad andra perioder. 
Dessa sammanfattas kort nedan: 

Fragment av en tidigneolitisk trattbäga
re. Tolkas som nedlagd i kanten av en mos
se invid åkermark (Welinder 1974). 

En skärva stridsyxekeramik. 
Bosättning med härdgrop, flintavfall 

och parallellhuggen kvartsitspets. Se vida
re avsnitt 3-4. 

Enstaka keramikskärvor och gropar med 
kolhaltig fyllning från äldre järnålder. 

Sentida fynd såsom slagg, kritpipa, böss-
flinta etc. 

I föreliggande uppsats skall behandlas 
den enda varaktiga bosättning förutom 
den mesolitiska, som framkommit under 
utgrävningarna. Denna kan sammanfat
tande karaktäriseras som en stenåldersbo
sättning av norrländskt slag utan keramik. 

Fig. 1. Boplatsen Dalkarlatorp, Kila socken, Västman
land. - Tlie seulement site at Dalkarlstorp, Kila par
ish, Västmanland. 
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Dess karaktärsfynd är den i fig. 5 avbildade 
kvartsitspetsen. 

2. Boplatsen Dalkarlstorp. Paleomiljö 
Från Sätra Brunn sträcker sig Badelunda-
åsen som en distinkt åsrygg mot sydöst. 
Vid åsfoten på båda sidor av åsen utbreder 
sig sandterrasser (fig. 2). Terrassen på den 
sydvästra sidan om åsen är 200-400 m 
bred, ligger 60-65 m över havet och över
går med en markerad terränggräns i den 
2-5 m lägre liggande Solingsmyran. Mitt 
för gården Dalkarlstorp på den motsatta 
sidan åsen ligger Tångmossen. Båda myr
markerna är delvis utdikade och uppodla
de men utgörs i sina centrala delar av väx
ande högmossar. 

Fig. 2. Geologiska ledlinjer i terrängen rum Dalkarls-
torp. Marken runt ås- och myrstråkei upptas av en 
bruten morän- och bergterräng omväxlande med ler-
sediment. Solingsmyran väster om Dalkarlstorp (svart 
cirkel) kantas av en serie källsprång. - Geological 
leading lines in the terrain surrounding Dalkarlstorp. 
The ground around lhe stretch of rielges and bogs 
consists of broken moraine and rock, alternating with 
clay sediments. Solingsmyran west of Dalkarlstorp 
(black circle) is fringecl with a series of Ibuniains. 
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Sandterrassen vid den sydvästra foten av 
Badelundaåsen är uppodlad eller används 
som betesmark på en sträcka av ca 500 m 
norr om gården Dalkarlstorp. I detta kulti
verade område och ca 100 m in i den norr 
därom liggande skogen har undersök
ningar företagits. Den mesolitiska bosätt
ningen upptar en remsa om ca 20 m bredd 
utefter terrasskanten i dess helhet med en 
fyndförtätning vid mynningen av ett ut
torkat bäckdrag från åsfoten tvärs över ter
rassen till Solingsmyran. Det här aktuella 
schaktet upptogs ca 400 m norr om gården 
i anslutning till en serie koncentrationer 
av skärvsten i markytan, som kunde iakt
tas i den kultiverade marken ca 5 m från 
terrasskanten. 

Huvuddragen i landskapsutvecklingen 
runt Dalkarlstorp kan rekonstrueras uti
från en pollenanalytisk undersökning av tre 
profiler upptagna i Solingsmyran 25, 75 
respektive 300 m från terrasskanten 200 m 
sydöst om platsen för utgrävningsschaktet. 
Utvecklingen sammanfattas här i fem hu
vudstadier (jfr Welinder 1973 b). 

1. Sandterrassen på sydvästsidan av Ba
delundaåsen har torrlagts ca 4500 f. Kr. 
(absoluta dateringar här och i det följande 
anges med en C 14-tidsskala beräknad en
ligt halveringstiden 5 730 år och utan kor
rigering för Suess-effekten). 

2. Ca 4500-4300 f. Kr. har sandterrassen 
legat invid en vid havsvik, som sträckt 
sig upp mot Sätra Brunn, där nu Solings
myran är belägen. 

3. Bäckenet utanför sandterrassen har 
isolerats ca 4300 f. Kr. och under en kort 
tid (sannolikt mindre än ett århundrade) 
intagits av en sjö med ett omfattande 
bälte av vass och kaveldun. 

4. Sjön har vuxit igen, och efter ett 
kortvarigt kärrbräkenstadium har den 
övergått i ett lövkärr med främst al men 
också björk. Undervegetationen har domi
nerats av kärrbräken. Centralt i kärret har 
sannolikt funnits en restsjö med näckrosor 
och slingeväxter. 

En regional humiditetsökning ca 1200 
f. Kr. har medfört att kärret utom i de mest 
fastmarksnära delarna övergått i ett starr

kärr med vattenklöver, kärrbräken och 
vass. Den senare har kantat öppna vatten
ytor i kärrets centrala delar, i vilka vuxit 
slingeväxter. 

5. Högmossbildningen har börjat ca 800 
f. Kr. Därvid har en omläggning av myr
markens dräneringssystem ägt rum, i det 
att ytvatten från fastmarken och myrens 
centrala välvda del har bildat en lägg invid 
terrasskanten. Detta har medfört att alkär-
ret efterföljts av ett starr-kärrbräkenkän. 

All verksamhet på sandterrassen efter ca 
4200 f. Kr. har således ägt rum mellan Ba
delundaåsen och ett vidsträckt kärr, senare 
en högmosse. I kärret har fram till ca 800 
f. Kr. funnits öppna sjöytor. Den högre be
lägna Tångmossen kan antas ha genom
löpt en likartad utveckling. 

Det kan slutligen anmärkas att kultur-
pollenkorn förekommer sporadiskt i pol
lendiagrammen under yngre bronsålder 
och mera regelbundet från och med tiden 
för Kristi födelse. Pollenanalytiskt kan in
gen odling på sandterrassen påvisas under 
förhistorisk tid. Därtill är odlingsindika
tionerna i pollendiagrammen alltför obe
tydliga. 

3. Boplatsen Dalkarlstorp. Utgrävningsfynd 
och tolkning. 

Den följande beskrivningen avser ett be
gränsat schakt om 18 m2 med koordinatbe-
teckningarna 491-495/7-12 (fig. 3). Prov-
gropsgrävningar och övriga schakt med 
mesolitiska fynd kommer att beskrivas i 
annat sammanhang. 

3.1 Boplats- och föremålsfynd. Markytan vid 
platsen för utgrävningsschaktet var plan 
och gräsbevuxen. Lagerföljden utgjordes 
av vitgul moig sand under ett vegetations
lager, som i schaktets västra del bestod av 
upp till 0.25 m ljungtorv. Inget kulturlager 
eller någon stratifiering i övrigt förekom 
(fig. 4). Nedan beskrivna fynd insamlades 
genom sållning av sanden till ett djup, där 
denna var fyndtom och bedömdes vara 
orörd, vilket var ett djup av ca 0.2 m. Väg
ledande härvid var i första hand förekom
sten av vittringsgrus från de i delar av 
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schaktet rikligen förekommande skör
brända skärvstenarna (fig. 3 A). 

Inom schaktet undersöktes två härdgro
par. Den största hade ytmåtten 1.2X0.9 m 
och ett största djup av 0.4 m under mark
ytan. Fyllningen i gropen var oskiktad och 
bestod av moig sand med sot och kolbitar. 
Skärvsten förekom rikligen i hela gropen 
(fig. 3 A, 4). I den m2-ruta, som gropen till 
största del var belägen i (492/9), uppmättes 
43 kg skärvsten. I övrigt förekom utspridd 
skärvsten i schaktet väst och nordväst om 
härdgropen. 2-17 kg uppmättes per m2. 

Fig. S. Utgrävningsplaner från Dalkarlstorp. A. 
Härdar, viktsmängd skärvsten (kg). B. Redskap. C. 
Viktsmängd flinta (g). D. Viktsmängd kvarts (g). 
- Exeavation plans from Dalkarlstorp. A. Hearths, 
weight of fire-cracked stones (kg), B. Tools. C. 
Weight of flint (g). D. Weight of quartzite (g). 

Den andra härdgropen låg i schaktets väst
ra del (493/7). Den hade ytmåtten 0.6x0.5 
m och ett största djup av 0.4 m under mark
ytan. Fyllningen i bottnen av gropen be
stod av sotig sand med rikliga träkols-
stycken och enstaka skärvstenar. Högre 
upp var fyllningen mindre träkolsrik. 
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Fig. 4. Profiler från Dalkarlstorp. - Profiles from 
Dalkarlstorp. 

Två mindre än 1 m stora upp till 0.1 m 
tjocka kol-och sotfläckar fanns inom schak
tet. En låg söder om den mindre härdgro
pen och den andra nordöst om den större 
(fig. 3 A). Fläckarna kan möjligen tolkas 
som härdbottnar men kanske sannolikare 
som bestående av material, som kastats 
upp från härdgroparna. 

Fynden i schaktet är samlade i tab. 1-2. 
De utgörs av flinta, kvarts, hälleflinta, por
fyr och röd kvartsit. Ben, keramik och me
tall saknas. Redskapsfynden består av en 

Sex av flintstyckena är större än 15 mm. 
Två av dessa är oregelbundna avslagskär
nor, vars största dimension är 42 respekti
ve 43 mm. Två är avfallsstycken, vars störs
ta dimensioner är 32 respektive 47 mm. 
Ett är en till formen oregelbunden, när
mast rund skivskrapa, vars största dimen
sion är 34 mm. Den är retuscherad utefter 
19 mm av kanten. Det sjätte större flint
stycket består av homogen, mörkgrå flinta, 
som i övrigt inte är representerad bland 
fynden. Det tolkas som en bössflinta (fig. 5, 
j f rOdne r 1972). 

Tolv av flintstyckena visar slagbulor och 
spaltytor. Dessa klassificeras som avslag. 

Tab. 1. Föremålsfynd från Dalkarlstorp 491^195/7-12. - Find of objects from Dalkarlstorp 491-495/7-12. 

Flinta 
Kvarts 
Hälleflinta 
Porfyr 
Röd kvartsit 

Kärnor 

2 
1 

Avslag 
Avfall 

38 
50 

1 
2 

Parallell
huggen 
spets 

1 

Skiv
skrapa 

1 

Avfall 
med 
retusch 

1 

Mikro-
spånfrag. 

1 

parallellhuggen spets av röd kvartsit, en 
skivskrapa av flinta och ett avfallsstycke 
med retusch av hälleflinta. Därtill kommer 
två avslagskärnor av flinta och en av kvarts, 
medan resten av fynden utgörs av avslag 
och avfall. Ett retuscherat flintstycke tolkas 
som en bössflinta. 

Huvuddelen av flintan är gulbrun till 
färgen och måste bedömas som varande av 
dålig kvalitet för tillslagning. Enstaka bitar 
är flammigt ljusgrå. Nio bitar är till större 
eller mindre del täckta av kritskorpa. Den
na visar att flintan är av sydvästskandina-
viskt, mesozoiskt ursprung. 

Övriga flintor utom de tre ovan beskrivna 
definierade typerna, tjugosex stycken, 
klassificeras som avfall. Nio av dessa är eld-

Tab. 2. Viktsmängd (g) av olika bergarter från Dal
karlstorp 491-495/7-12 (det. Göran Bylund, Lund). -
Weight (g) of various rocks from Dalkarlstorp 
491-495/7-12. 

Flinta 
Kvarts 
Hälleflinta 
Porfyr 
Röd kvartsit 

110 
61 

5 
1 
2 
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skadade. De kommer alla från m2-rutorna 
mellan de två härdgroparna (492/8, 
493/7-9). 

Kvarts föreligger dels i form av en vit, 
rostfläckig variant med grov kristallstruk
tur, dels i form av en ljusgrå variant med 
tätare struktur. Av den förra föreligger en 
kärna och fyrtioen bitar, varav de flesta 
inte visar slagbulor. De är dock mindre väl 
ägnade för studiet av slagmärken på grund 
av den grova strukturen. Kvartsen med 
den tätare strukturen visar regelrätta av
slag med slagbulor och spaltytor. Den enda 
kärnan har en största dimension av 24 mm. 

Av hälleflinta föreligger ett avfallsstycke, 
vars största dimension är 24 mm. Det är 
retuscherat på två kanter. Retuschernas 
längd är 14 och 20 mm. 

Av porfyr föreligger ett avslag med slag
bula och ett mikrospånfragment, vars 
bredd är 7 mm och största längd 15 mm. 
De synes vara slagna ur samma block och 
är funna i diagonalt angränsande m2-rutor 
(491/11,492/10). 

Tre bitar röd kvartsit är alla av samma 
slags bergart även om de inte nödvän
digtvis är slagna ur exakt samma kärna. 
En är en parallellhuggen spets (fig. 5). 
Den är bruten vid spetsen och basen. 
Återstående längd är 23 mm. Bredden 
och tjockleken vid brottytan vid basen 
är 11 respektive 4 mm. De övriga två 
bitarna är avslag med storlekarna 9 X 7 
respektive 8X8 mm. Bådas största tjock
lek ligger vid slagbuleänden och är 
1.2 mm. Avslagen låg i samma ruta som 
spetsen 1 m nordöst om den större härcl-
gropen (493/10). 

3.2 Datering och kulturtillhörighet. Till den 
mesolitiska bosättningen inom den del av 
sandterrassen, där det här aktuella schaktet 
är beläget, hör diabasyxor, avslag och av
fall av kvarts och härdar med skärvsten. 
Detta betyder att fynden i schaktet delvis 
kan vara mesolitiska. Så kan vara fallet 
med alla fynd utom de av flinta och röd 
kvartsit. Även härdgroparna och sotfläc
karna kan vara mesolitiska. 

Flintavfallet och spetsen av röd kvartsit 

Fig. 5. Fragment av parallellhuggen spets och böss
flinta frän Dalkarlstorp. Skala 2 :3 . Till höger om 
spetsen tvärsnitt genom två avslag utefter slagrikt-
ningen. Skala 2 :3 . Teckning Bertil Centerwall. -
Fragments of para lie 1-sided point and gun flint from 
Dalkarlstorp. To the right of the point, a cross section 
through two flakes along the striking direction. 

kan antas ha deponerats under samma bo
sättning. Till denna bosättning bör någon 
av härdgroparna eller en eller båda av sot
fläckarna höra. Möjligheterna att visa sam
logisk-typologisk datering är kvartsitspet-
eller fynden inbördes är dock begränsade. 
Dateringsmöjligheterna genomgås nedan, 
varefter en hypotes om vilka härdar och 
fynd, som räknas till samma bosättning, 
formuleras och en datering av denna före
slås. 

Det enda föremål som kan ges en arkeo-
logisk-typologisk datering är kvartsitspet
sen. Den tillhör enligt allmän uppfattning 
bronsåldern, tidigast mellanneoliticum och 
senast århundradena närmast Kristi födel
se (Simonsen 1961, s. 384, Carpelan 1962, 
Edgren 1966, s. 33, Baudou 1970, s. 11, 
1972, s. 21, Christiansson 1969, s. 22, 1972, 
s. 150, 1973 a, s. 21, 1973 b, s. 59). Kvart-
sitspetsar förekommer från Norge i väster 
till Ural i öster. I Sverige är föreliggande 
exemplar det hittills sydligaste och den en
da i sitt slag i mälarlandskapen. Spetsarna 
är karakteristiska för den yngsta fasen av 
nordskandinavisk (norrländsk) stenålder 
ca 1500-1 f. Kr. De är flera gånger funna 
på boplatser, som av olika skäl ansetts vara 
samiska (Carpelan 1962, Christiansson 
1969, 1973 a, s. 21). 

Den större av de två härdgroparna har 
C 14-daterats till 2250160 BC (Lu-748) 
och den mindre till 2180±60 BC (Lu-907). 
Dateringarna är utförda med hjälp av icke 
arbetstämt träkol. Stickprov om vardera 
30 träkoisstycken har bestämts från den 
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Tab. 3. Bestämningar av träkol från Dalkarlstorp 
491-495/7-12 (det. Thomas Seip Bartholin, Lund). -
Determinations of charcoal from Dalkarlstorp 
491-495/7-12. 

Sotfläck 492/7 Härdgrop 493/7 

Art 

Hassel 
Björk 
Tall 
Nypon (?) 
Obest., has

sel (?) 

Antal 

8 
1 
1 

11 

9 

Art Antal 

Ek 30 

mindre härdgropen och den östra sot
fläcken (tab. 3). Träkolet från solfläcken 
var dåligt bevarat möjligen beroende på att 
rutten ved kommit till användning. Art
sammansättningen, som i de två proverna 
är helt olika - ek respektive hassel domi
nerar, möjliggör ingen närmare datering 
på vegetationshistorisk väg av proverna. 

Det föreligger således ingen överens
stämmelse i ålder mellan kvartsitspetsens 
mest sannolika ålder och åldern av träkolet 
i de två härdgroparna i schaktet. Trots 
detta antas de i det följande vara samtida 
och tillhöra en kortvarig bosättning på 
sandterrassen invid myrkanten. Till denna 
bosättning antas höra förutom härdgro
parna och kvartsitspetsen allt flintavfall, 
det retuscherade avfallsstycket av hälle
flinta, avslagen av kvartsit och en odefi
nierad del av kvartsavfallet i schaktet. 
Denna bosättningsålder anges till senneo-
liticum - bronsålder 1800-500 f. Kr. 

Ovanstående hypotes motiveras med 
fyndutbredningen i schaktet (fig. 3 B-D). 
Såväl flintavfallet som redskapen ligger 
koncentrerade kring härdgroparna med 
olika redskapstyper i olika delar av ytan. 
Detta behandlas vidare i nästa avsnitt. 

Så som fynden i det behandlade schaktet 
uppfattats i det föregående framstår de 
som tillhörande en boplats av norrländskt 
slag men belägen extremt långt söderut 
(Jansson 1969, s. 81). Fynden överens
stämmer med de norrländska boplatserna 
genom förekomsten av parallellhuggen 

spets, rund skivskrapa, avfall med retusch, 
härdgrop och skärvsten. En väsentlig skill
nad är att flinta förekommer rikligare än 
kvarts. Fynden avviker från varje hittills 
känd boplats i mälarlandskapen. 

Fyndets unika karaktär torde främst be
ro på att utgrävningsverksamheten i mälar
landskapen koncentrerats på ett begränsat 
antal fornlämningstyper. Denna brist i 
kunskap förklaras genom den arkeologiska 
forskningens samband med industriell och 
annan markexploatering. Boplatsens ex
trema belägenhet jämfört med övriga fynd 
av norrländsk karaktär har en liknande 
förklaring. Av ekonomiska och sentimenta
la skäl har forskningen kring den nord
skandinaviska stenåldern koncentrerats till 
Norrland, varför det nordskandinaviska 
stenåldersområdets sydgräns aldrig blivit 
vetenskapligt behandlad (jfr Baudou 1967, 
s. 1). 

3.3 Ekonomisk tolkning. Varken den pollen
analytiska undersökningen av lagerfölj
den i Solingsmyran eller fyndsammansätt
ningen antyder något annat än att den här 
behandlade bosättningen vid Dalkarlstorp 
varit en jaktstation. Under det tidsskede 
bosättningen sannolikast tillhör har platsen 
legat vid randen av ett kärr, i vars mitt 
öppna vattenytor funnits. I denna terräng 
har med fördel bäverjakt kunnat bedrivas. 

Då den här behandlade bosättningen 
framkommit som en biprodukt av under
sökningar inriktade på andra problem, har 
en fullständig utgrävning av hela bosätt
ningsytan inte eftersträvats. Trots detta 
torde större delen av ytan ha undersökts 
(fig. 3 A). Redskapsfynden och flintavfallet 
är koncentrerat runt den stora härdgropen 
på ett sätt, som antyder att endast ett fåtal 
perifert belägna m2-rutor av bosättningen 
kan återstå att undersöka (fig. 3 B-C). He
la den yta, inom vilken bosättningsspår är 
att finna, kan således antas ha varit ca 5X4 
m (ca 15 m2). 

Inom den lilla bosättningsytan antyder 
fynden en uppdelning av aktiviteter. Skiv-
skrapan och det retuscherade avfallsstyc
ket ligger båda väster om den stora härd-
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gropen, medan spåren efter redskapstill
verkning — kärnorna, den fragmentariska 
spetsen och de två avslagen av röd kvart
sit (dessa tolkas nedan) — ligger öster om 
härdgropen. Den lilla bosättningsytan (den 
yta, inom vilken bosättningsspår finns, sam
manfaller dock inte nödvändigtvis med 
den yta, inom vilken boplatsbefolkningen 
rört sig), den lilla fyndmängden, de få 
härdgroparna och det bevarade mönstret 
efter en aktivitetsuppdelning inom bosätt
ningsytan tolkas så att den påvisade bo
sättningen inom det undersökta schaktet 
har varit kortvarig. Den kan tillskrivas bo
sättning av en mindre folkgrupp (4-6 per
soner) under en jaktsäsong under ett år. 
Denna säsong antas ha varit en bäverjakt
säsong under den del av året, då bäv
rarna inte övervintrar i sina hus. Denna 
jakt kan antas vara periodvis, t. ex. årli
gen återkommande, eftersom flera skärv-
stenskoncentrationer utefter terrasskanten 
visar att den utgrävda bosättningen inte 
ligger isolerad utan är en av flera. Bäver
skinnen har preparerats omedelbart på 
platsen enligt förekomsten av skraporna. 

En av de aktiviteter, som utan tvivel ägt 
rum på platsen, är flintslagning. Flintan 
måste ursprungligen ha kommit från 
Västkusten eller sannolikare Skåne (eller 
Danmark), då den bevarade kritskorpan 
på flintstyckena inte visar spår efter svall
ning, vilket borde vara fallet på Västkus
tens isbergstransporterade flinta. Det finns 
inte anledning anta att flintan transporte
rats direkt från sitt ursprungsområde till 
Dalkarlstorp. Någon form av mellanhän
der bör ha existerat. 

Om kvarts slagits och använts under den 
här aktuella bosättningen är osäkert. 
Kvartsmängden i schaktet är lägre än i det 
närmast belägna schaktet med enbart me
solitiska fynd. Spridningen av kvartsen är 
också jämnare i schaktet än flintans sprid
ning (fig. 3 D). Flintan och kvartsen är ej 
heller koncentrerad till samma rutor. Den 
sannolikaste tolkningen är att kvarts inte 
alls eller i obetydlig mängd jämfört med 
flinta kommit till användning. Möjligen 
tillhör endast den tätare grå kvartsen bo

sättningen från bronsåldern, medan övrig 
kvarts är mesolitisk (jfr 3. L). 

Den fragmentariska spetsen av röd 
kvartsit är inte tillverkad på platsen, även 
om den använda bergarten är möjlig att 
finna som block i Badelundaåsens avlag
ringar. För en sådan tolkning är den de
ponerade mängden avslag alltför liten. De 
två förekommande avslagen passar inte i 
avspaltningsytorna på spetsen. Det största 
avslag som spaltats från denna har lossats 
nära spetsens bas och varit 6x 7 mm stort. 
Avslagens utformning med spetsig vinkel 
mellan slagplattformen och ryggsidan och 
trubbig mellan slagplattformen och spalt
ytan, med symmetrisk form och liten tjock
lek utom i slagbuleänden, där tjockleken 
under slagbulan markant avtar (fig. 5) vi
sar dock att de tillverkats i tryckteknik från 
en spets av samma slag, som det tillvara
tagna fragmentet. 

De tre styckena av kvartsit tillåter följan
de tolkning. Till boplatsen har medförts en 
uppsättning (minst två) spetsar av röd 
kvartsit. En av dessa har brutits. En annan 
spets har tunnats ut i basänden — detta 
visas av avslagens storlek — och satts i ett 
skaft. Möjligen har den anpassats till det 
skaft, i vilket den brutna spetsen suttit. Ar
betet med spetsarna har utförts på en be
stämd arbetsplats, eftersom alla tre bitarna 
ligger i samma m2-ruta, vilken angränsar 
till den ruta, i vilken de två kärnorna ligger 
(fig. 3 A). 

4. Kulturmiljö 

I de föregående avsnitten har bosättningen 
vid Dalkarlstorp 491-495/7-12 rekonstru
erats som en säsongbunden bäverjaktsta-
tion från bronsåldern, dit en liten folk
grupp kommit med en färdig redskaps
uppsättning, vilken reparerats men knap
past kompletterats under loppet av bosätt
ningen. Den på platsen bedrivna verksam
heten kan sättas in i ett större sammanhang 
enligt följande. 

Under bronsåldern är förekomsten av 
fasta fornlämningar (rosen, gravfält, skål-
gropslokaler, boplatser) bunden till en 10 
km bred zon utefter Mälaren, som då ut-
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BADCWNDAASEN MED 
BIÅSAR 

GRANS MEILAN SYDIIGT 
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BRONSÅLDERN 

STRANDLINJE 15 M ÖVER HAVET 

Fig. 6. Utsnitt av terrängen norr om Västerås under 
bronsåldern. - Section of terrain north of Västerås 
during the Bronze Age. 

gjorde en Limnaeahavsvik belägen 15-20 
m högre än den nuvarande Östersjön. In
om denna zon har funnits en permanent 
boende bondebefolkning. Denna befolk
ning kan antas ha utnyttjat terrängen även 
en bit norr om de fasta fornlämningarna 
för åker- och betesmark. Det kan således 
dras en gräns ca 5 km norr om gränsen för 
de fasta fornlämningarna, som betecknar 

Tab. 4. Antalet bronsföremål, flat- och parallell-
huggna flintreclskap och enkla skafthålsyxor i ett sed
ligt och ett nordligt område kring Dalkarlstorp (se fig. 
6). - Number of bronze objects, plain- and paral-
lel-sided flint lools and simple shaft-hole axes in a 
southern and a northern area around Dalkarlstorp 
(see fig. 6). 

Bronsföremål 
Flintredskap 
Enkla skafthålsvxor 
Antal bronsföremål per 

skafthålsyxa 
Antal flintreclskap per 

skafthålsyxa 
Anlal flintreclskap per 

bronsföremål 

Sydligt 
omräde 

50 
18 

151 

0.33 

0.12 

0.36 

Nordligt 
område 

3 
9 

92 

0.03 

0.10 

3.0 

Fig. 7. Ledlinjer i terrängen runt Jägarholmen. 
Fyndlokalens exakta läge är osäkert. Teckenförkla
ring se fig. 2. — Leading lines in the terrain around 
Jägarholmen. Exact locality of find uncertain. 

nordgränsen för jordbruk under bronsål
dern. Av praktiska skäl har gränsen här 
dragits utefter gränsen mellan socknarna 
Skultuna, Skerike, Hubbo och Tillberga i 
söder och Haraker, Romfartuna och Kum
la i norr (fig. 6). Till det södra området 
räknas ytterligare socknarna Lillhärad, 
Dingtuna, Lundby, S:t Ilian, Västerås, Ba
delunda och Irsta och till det norra områ
det socknarna Fläckebo, Västerfärnebo, 
Kila och Sala. 

Det nordliga området är till ytan något 
större än det södra området. Skillnaden är 
dock inte större än att det absoluta antalet 
fynd i de båda områdena kan jämföras 
utan omräkning till fyndmängd per km2 

(tab. 4). 
Ett grovt mått på utnyttjandeintensiteten 

av de båda områdena under senneoliticum 
— bronsålder är mängden enkla skafthåls
yxor. De är flest i det södra området, 151 
mot 92. Även antalet flat- och parallell-
huggna flintföremål är störst i det södra 
området, 18 mot 9. Beräknas antalet före
mål i förhållande till antalet skafthålsyxor 
är skillnaden dock obetydlig, 0.12 mot 
0.10. Det kan således sägas att det norra 
icke jordbrukande området varit lika flint-
rikt som det södra jordbrukande området. 
Detta skall jämföras med bronsrikedomen. 
Det södra området äger vida fler bronsfö-
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remål, 50 mot 3. Även räknat i förhållande 
till yxmängden är det södra området rika
re, 0.33 mot 0.03. Skillnaden mellan det 
södra och det norra området kan slutligen 
anges som skillnaden i antalet flintföremål 
per bronsföremål, 0.36 för det södra och 
3.0 för det norra området. 

I det södra jordbrukande området har 
således rikedom investerats i första hand i 
bronsföremål och i andra hand i flintföre
mål. För den jordbrukande befolkningen 
bör såväl bronserna som flintorna (skaror 
undantagna) ha uppfattats som lyxartiklar. 
I det norra icke jordbrukande området 
kan däremot flintredskapen tillskrivas en 
större funktionell betydelse som jakt- och 
slaktredskap för en jagande befolkning. 
Detta visas av råflintans förekomst vid Dal
karlstorp men också av lokaliseringen av 
de färdiga redskapen i flat- och parallell-

huggningsteknik. Ett exempel härpå är lo
kalen Jägarholmen, Frostbo, Sala socken, 
där två pilspetsar med urnupen bas påträf
fats i ett sjö- och myrrikt morän- och berg
landskap (fig. 7). Denna lokal torde lik
som Dalkarlstorp vara en jaktstation från 
senneoliticum — bronsålder. 

Undersökningen vid Dalkarlstorp visar 
att i norra delen av mälarområdet, i gräns
zonen mellan den jordbrukande bronsål
dersbefolkningen och det nordskandina
viska stenåldersfångstområdet har funnits 
säsongvis besökta jaktstationer, dit små 
folkgrupper kommit för att bedriva specia
liserad jakt. Ändamålet med jakten har 
varit att skaffa ett överskott av skinn, vilket 
kunnat bytas mot råflinta eller färdiga 
flintredskap, mindre ofta brons, hos en 
nära jaktområdet boende bofast bonde
befolkning. 
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e Age of Northern Sweden 
for hunting beavers in the bog. The 
purpose of the hunting was to get 
beaver skins to trade for flint at the 
farming settlement sites on Lake 
Mälaren (fig. 6). 

The site is the southernmost hitherto 
known of the specific Norrland type of 
Stone Age sites characterized by quartzite 
points, scrapers and hearth pits with splin-
ter stones and a lack of pottery. 
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