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“Where can we hide in fair weather, we orphans
of the storm?”

EvelynWaugh 1945, Brideshead Revisited

I Fornvännen 101 berättade vi om nyfunnameso-
litiska boplatser i Stockholms skärgård som legat
på mycket små öar i det dåtida yttersta havsban-
det. Platserna påminner om senare tiders utskärs-
fisken och visar att det handlar om en utvecklad
skärgårdskulturmed sjödugliga båtar och en djup
kännedom om skärgårdens geografi och ekologi
(Pettersson & Wikell 2006a). Nu ska vi presen-
tera nya rön om denna kulturhistorias början, de

allra äldstamesolitiska fynden i Stockholmstrak-
ten. För första gången har vi goda 14C-datering-
ar i säker kontext med anläggningar och ett rikt
faunamaterial. Med dessa hårda data kan vi teck-
na en säkrare bild av kolonisationsfasen.
Bakgrunden är de boplatsermed slagen kvarts

som i början av 1990-talet påträffades iHanveden
söderomStockholmca80meteröverdagenshavs-
nivå.Dekanenligt rådandeuppfattningomstrand-
linjeförskjutningen dateras till omkring 8000 cal
BC(Hammar&Wikell 1994).Området var då en
ytterskärgård, det yttersta landet i en smal remsa
av öar som sträckte sig från nuvarandeNärke och
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120 km ut i havet (fig. 1). Färden från fastlandet
gick bitvis över milsbreda fjärdar utan skyddade
hamnar (fig. 2). På minst ett ställe vet vi att män-
niskornamåstehagått upppådenhögsta punkten
av en ö för att se andra öar som annars låg dolda
under synranden. I båtarna, eller på vinterisen,
måste dehabedrivit någon formavnavigation.Vi
står inför spåren av båtburnamänniskor vars blick
var stadigt riktad mot öar bortom horisonten.
Varifrån komdessa tidiga sjöfarare?Hörde de

till någon arkeologisk kultur vi känner från annat
håll, eller hade de redan utvecklat en lokal sär-
art? Hur ingick Södertörns ytterskärgård i deras
livsmönster? Fynden har länge varit alltför spar-
samma för att man skall ha kunnat besvara dessa
och andra frågor. Trots att de första fynden gjor-
des redan för 20 år sedan har nämligenmycket få
av de äldsta platserna undersökts arkeologiskt.
Destörreprojektdär fyndgjortshögreän70m.ö.h.
är Gladö bergtäkt (Kihlstedt 1993), Gladö in-
dustriområde (Gustafsson 1998) och Huddinge
golfbana i Gladö (Bondesson&Kihlstedt 2006).
Endast på en plats har enmer omfattande under-
sökning genomförts, Gladö 305, belägen 71– 72 m
ö.h. (Gustafsson 2005). Ingen absolut datering
har erhållits vid dessa undersökningar.
För att få svar på grundläggande kronologis-

ka och teknologiska frågor om den äldsta bosätt-
ningenharviunderde senaste årenundersöktme-
solitiska lokaler mellan 60 och 85 m ö.h. Arbetet

ingår i vårt tvärvetenskapliga projekt »Skärgård
10 000 år». De viktigaste resultaten presenteras
i denna artikel.

Kronologi och strandlinjer
Den första viktiga frågan är kronologin. Efter-
som de flesta lägerplatserna låg vid bra hamnlä-
gen och nya platser togs i bruk allt efter somvatt-
net drog sig undan till följd av landhöjningen,
kom fyndplatserna att spridas ut på olika nivåer
över dagens havsyta. Ju högre de ligger idag, des-
to äldre är de, generellt. De högsta platsernamed
fynd på Södertörn ligger drygt 80meter över ha-
vet (Hammar&Wikell 1994; 1996;Wikell 2002;
Wikell et al. 2009). Högre upp finns en fyndfri
zon som vi har kunnat bekräfta genom intensiv
och långvarig fältinventering. När stranden stod
vid de högsta nivåerna, 85–111 m ö.h., låg skär-
gården sannolikt oupptäckt ute i havet. Detta
styrker att de översta boplatserna kring 81–82 m
ö.h. verkligen var strandbundna och utgör läm-
ningar av en plötslig kolonisation (Pettersson &
Wikell 2009, s. 27).
Vi kan därmed provisoriskt läsa av de högsta

boplatsernas ålder på kvartärgeologins strand-
förskjutningskurvor.Debyggerpå studieravborr-
kärnor från ler- och gyttjelager imossar och sjöar,
därman daterar tidpunkterna när dessa bassäng-
er övergått från havsvikar till insjöar. En studie
av Anna Hedenström (1996), där hon undersök-
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Fig 1. Översiktskarta med platser nämnda i texten. —Overviewmap with locations mentioned in the text.
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Fig 2. A. Mälardalen med strandlinje 75 m över dagens, motsvarande ca 7700 cal BC för
Södertörn, men yngre generellt i norr och äldre i söder p.g.a. varierande landhöjningstakt.
Svart är dåtida land. Grå linje markerar grovt dagens kustlinje. B. Södertörn vid samma
havsyteläge, med den stora Hanvedenskärgården till vänster och Tyrestas utskär till höger.
—The LakeMälaren basin c. 7700 cal BC, shore-level 75m above the present.
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te fyra våtmarker i Hanveden, indikerade en av-
stannande strandförskjutning ca 8500 cal BC på
nivåer kring 80m ö.h. (fig. 3). Detta stämmer väl
i tid med den så kallade Ancylustransgressionen,
som antas ha nått sin kulmen ca 8200 cal BC
(Hedenström 1996; 2001). Om vi använder He-
denströms kurva för att datera de högst belägna
mesolitiska lokalerna, drygt 80 m ö.h., skulle de
vara så tidiga som 8600-talet cal BC, den tid när
Östersjön dämdes och Ancylussjöns sötvatten-
stadium inleddes. Det finns dock flera frågeteck-
en. Andra publicerade kurvor ger betydligt yngre
dateringar för de högst belägna boplatserna. Skill-
naden mellan äldsta och yngsta datering är, be-
svärande nog, 1000 år (fig. 4a).
En mer precis datering av strandlinjerna är

därför angelägen, bland annat för att vi ska kun-
na sätta in kolonisationsförloppet i ett större kul-
turhistoriskt sammanhang. I samarbetemedkvar-
tärgeologernaJanRisbergochAnnaPlikkvidStock-
holms universitet tog vi upp och analyserade nya

borrkärnor från fyra av våtmarkerna i Heden-
ströms studie. Endast makrofossil med låg egen-
ålderdaterades.Resultatenkan sammanfattas i en
preliminär kurva (fig. 4b). Åldern för strandlin-
jen vid ca 80 m ö.h. anser vi bör läggas omkring
7900 cal BC. Isolationsdateringen av den högst
belägna våtmarken, Tornbergskärret, 87 m ö.h.,
till ca 8100–8000 cal BC innebär att ancylus-
transgressionens maximum ca 8200 cal BC bör
ligga på nivåer över 87 m ö.h. Från nivån 87 m
ö.h. rörde sig strandlinjen mycket snabbt nedåt i
terrängen, en rörelse somgradvis klingade av först
vid 55–60 m ö.h. Mellan 80 och 70 m ö.h. rörde
sig stranden med en lodrät hastighet av ca 3,5
meter per århundrade eller 3,5 cmper år (att jäm-
föra med nutidens 3,5 mm/år).
För arkeologins del betyder de nya geologiska

resultaten att pionjärfasen i Stockholmsområdet
kandateras till ca 8000–7800calBC.Villman stäl-
la denna datering i relation till omvärlden kan
man betänka att en viktig mildring av klimatet
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Fig 3. Tyrestaområdet och Brevikshalvön vid en strandlinje 75 m över dagens. Jfr fig. 4A i Pettersson &
Wikell 2006a som visar den något senare 70-metersnivån. —The outermost skerries, east of the main archipe-
lago in the Stockholm area, shore-level 75 m above the present. Sites have been recorded on the three largest
islands.
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ägde rum ca 9600 cal BC (Jakobsson et al. 2007),
då Yngre Dryas övergick i den preboreala perio-
den och istiden slutade. Den mesolitiska magle-
mosekulturen i Sydskandinavien förmodas idag
allmänt ha börjat då, men de äldsta 14C-date-
ringarna berör inte kulturens äldsta fas utan lig-
ger på ca 8900 cal BC (Fischer 1996, s. 158). På
Västkusten tog Sandarnakulturen vid efterHens-
backakulturenca8500calBC(Schmittetal.2006).
Både Maglemose och Sandarna är alltså på plats
sedan länge när de första kanoterna når Tyresta.

Arkeologiska undersökningar
I projektets arkeologiska del undersökte vi för-
modat strandbundna mesolitiska lokaler mellan
ca 60 och 82 m ö.h. på Södertörn. Diskussionen
som föregick fältinsatserna handlade om boplat-
sernas kronologi och de första kolonisatörernas
geografiska ursprung.De viktigastemålen var att
tillvarata organiskt material för 14C-dateringar
samt slagen sten somkunde belysa kronologi och

kulturkopplingar. En viktig frågeställning var om
vi kunde urskilja en tidig tekno/typologisk fas
och eventuellt exotiska stenmaterial eller red-
skapstyper i det slagna stenmaterialet.
I undersökningarna tog vi vår utgångspunkt i

det forna skärgårdslandskapet.Vi ville sprida gräv-
insatserna över hela det geografiska spektrumet.
Skärgården somde första pionjärernamötte sam-
lade sig kring en central ögruppmed relativt sto-
ra öar, nuvarande Hanveden. Här fanns skydda-
de miljöer vid sund och fjärdar och till och med
flera insjöar på de flera kilometer stora öarna.
Här har merparten av de tidigaste boplatserna
påträffats. Där omkring låg glesare utskärgårdar
med små och låga öar och få skyddade hamnlä-
gen. Den centrala ögruppen kallar vi Hanveden-
skärgårdenochdenöstligasteutskärgårdenTyresta-
skärgården. Utgrävningarna i det förra området
gav spännande resultat, men det var i det senare
som de mest överraskande fynden gjordes, och
därför koncentrerade vi våra insatser dit.
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Fig. 4. A. Tre publicerade strandförskjutningskurvor för Södertörn. Om de används för att datera den äldsta
bosättningen (strandnivå ca 80 m ö.h.) ger de skillnader på ca 1000 år. Nya dateringar av våtmarker är inlagda.
B. Preliminär ny kurva. Strandnivån 80 m ö.h. och dess datering enligt denna kurva är inlagd. Dessutom har vi
lagt in två av dateringarna från Topp 85 i Tyresta: späckbetong och sälben. C. Samma dateringar minus 200
14C-år före kalibrering med hänsyn till reservoareffekt. —A. Published shore displacement models for the
Södertörn peninsula. B. A new tentative model. In B and C also two calibrated radiocarbon dates from the
Peak 85 site in Tyresta; in B not corrected for reservoir-effect, in C corrected 200 years before calibration.
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Tyresta: bostäder, säljakt, eldningmed späck
15kilometerösterut i havet fråndencentralaHan-
vedenskärgården låg en gles samling kobbar och
skär som idag är de högsta bergstopparna i Tyre-
sta nationalpark. När havet stod 75 meter högre
brötTyrestaskärgården ytanpå ett femtiotal stäl-
len (fig. 3). De tre äldsta kända lokalerna låg då
vid var sin vik på var sitt av de tre största skären.
Dessa trevarde förstanågorlundaskyddadehamn-
lägena som bildades i ögruppen. De tre boplats-
skären var inte mer än några hundra meter tvärs

över, blott 5–10meter höga och helt dominerade
av flacka hällar.
Det här var en extrem utskärsbosättning som

visar att de första kolonisatörerna på Södertörn
inte enbart rastade inne i Hanvedenskärgårdens
skyddade vikar och sund utan paddlade ytterli-
gare 15 km ut över öppet hav och slog läger på
små ensliga öar. Genom detta avstånd till när-
maste land i väster utgör lokalerna i Tyresta ett
geografiskt och kronologiskt välavgränsat fynd-
sammanhang. De ligger vidare nära varandra i
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Fig. 5. Plan över lokalen
Topp 85 (1 m ekvidistans).
Utgrävda ytor markerade.
Grå streckad linje marke-
rar ursvallat strandhak. De
viktigaste elementen som
hade betydelse för platsens
lämplighet som läger är
hamnviken i norr som er-
bjöd bra landning med båt
under boplatsens tidiga
skede, moränen som er-
bjöd bra underlag för en
tomtning, strandhaket
som stoppade vågor från
norr i ett tidigt skede;
bergväggen ca 10 m SO
om tomtningen som gav
visst skydd för vindar från
Ö, och bergstoppen (idag
85 m ö.h.) med 360 graders
utsikt över skärgårdsland-
skapet. —Peak 85 site
overview.
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nivå över nuvarande havsyta, 74–77mö.h., vilket
visar att de var strandbundna under samma år-
hundrade. Vi har alltså sannolikt att göramed ett
och samma sociala sammanhang. Somväntat upp-
visar fynden från alla tre platserna också tydliga
teknologiska likheter.De bildar en egen teknolo-
gisk grupp som skiljer sig från de ca 300 mesoli-
tiska lokaler somhittats på lägre nivåer i Tyresta-
området (Pettersson & Wikell 2004). För det
första fann vi rikligt med kvarts – rikligare än
någon annanstans. Kvartsen är, i likhet med den
nedan beskrivna lokalen Grindsjön, av generellt
hög kvalitet och det finns ett inslag av rosen-
kvarts och blå kvarts på alla tre platserna. För det
andra, vilket är det viktigaste, avviker just dessa
tre lokaler genom tydliga bostadsstrukturer. Det är
stenröjda golvytor ochväggvallar, tomtningar, som
utgjort fundament för enkla bostäder.

Topp 85
En lokal benämnd Topp 85 (Raä Österhaninge
610) som vi undersökte 2010 har givit de mest
intressanta fynden. Den ligger på nivån 76–77 m

ö.h på ett berg i det stora brandfältet från 1999.
Fynden gjorde vi strax nordväst om bergstoppen
på ett moränfält i kanten av en liten dalsänka. I
norr sluttar moränen brant ner mot en fuktig
svacka som utgjorde en användbar vik/hamnbas-
säng då stranden låg på ca 75–76 m ö.h. (fig. 5).
Här är moränen kraftigt ursvallad och bildar ett
stenigt strandhak, en påminnelse om de krafter
som härjade på platsen vid hårt väder. Uppe på
moränens högsta punkt, på tydligt säkerhets-
avstånd från strandhaket, ligger en välbevarad
tomtning, ett slätt sandigt hydd-/tältgolv kantat
av en ofullständig vall av block.
Vi inriktade utgrävningen på tomtningen och

grävde rutor på 0,5 x 0,5 m i stick om 5 cm. Våra
rutor bildade två korsande schakt, 50 cm breda,
genomanläggningens golv ochut genomväggar-
na (fig. 6). Schakten möttes ungefär i mitten av
golvet. Vi lade också ut spridda provrutor över
hela boplatsytan. Totalt grävde vi ca 10 m2.
Marken utanför tomtningen är extremt ste-

nig, och ofta fick vi gräva oss ner mellan sten-
block till det ursprungliga ovittrade strandgru-
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Fig. 6. Tornfoto av tomtningen på Topp 85 (A) och plan över utgrävda rutor (B), med fyndmängd som gråskala.
Lilla planen C visar de rutor (svarta) där mest späckbetong påträffades. —Aerial photo of the dwelling
structure at Peak 85 (A) and plan of excavated squares in connection with it.
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Fig. 7. Ett urval av kvartsföremål från Topp 85. —Quartz artefacts from Peak 85.
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set, där artefakterna ligger. Fyndmaterialet do-
mineras av slagen kvarts. Totalt samlade vi in ca
27 500 föremål med en vikt av ca 40 kg. Från den
fyndrikaste rutan bokfördes 2361 kvartsbitar. Vi
kan urskilja två olika områden vad gäller fynd-
mängden, ett fyndintensivt i och kring tomtning-
en med ett mäktigt snitt på 669 kvarts per ruta;
och ett fyndglest i norr mot den forna hamnen,
där snittet ligger på 8 kvarts.Utifrån dessamedel-
antal har vi genom extrapolering uppskattat den
totalamängden föremål på lokalen till ca 188 000
bitar till en vikt av ca 250 kg. I det slagna stenma-
terialet finns både plattformsteknik och bipolär
slagteknik. Kvartsen är intressantmen av utrym-
messkäl behandlar vi den inte här. Läsaren hän-
visas till grävrapporten (Pettersson & Wikell
2012b).

Säl
I en slumpmässigt utlagd provruta strax nordväst
om tomtningen hittade vi ovanligt rikligt med
brända ben. Vi utvidgade ytan med fler rutor i
syfte att ta till vara så mycket sommöjligt av ma-
terialet (fig. 6). Fynden innefattar flera tusen frag-
ment till en vikt av ca 1 kg. Här finns också rutan
med lokalens största koncentration av kvarts,
med enskilda stick på drygt 1000 bitar till en vikt
av omkring 1,5 kilo (fig. 7). Vi tolkar denna kon-

centration av kvarts och sälben som en kökken-
mödding därman slängt skräp från stenhantverk,
slakt, matlagning etc. Jan Storå vid Stockholms
universitet har analyserat benen. Säl dominerar
bland de 494 bestämda fragmenten. Ett tunt rör-
ben kanmöjligen vara fågel. 38 fragment kan art-
bestämmas: 37 somgråsäl (Halichoerus grypus) och
ett som vikaresäl (Phoca hispida). Hela djuret är
representerat, även ben från innerörat som är bra
ur artbestämningssynpunkt (tab. 1). Tyvärr kun-
de Storå inte utifrån fynden bedöma vid vilken
årstid som jakten ägt rum.

Tomtning
Enligt Fornlämningar i Sverige (Norman 1995) är
en tomtning

»… en lämning efter en i maritimmiljö
strandbunden byggnad, som utgörs av sten-
vallar (stenmurar), vilka omger en eller flera
stenröjda, plana ytor. Ställvis kan även jord-
fasta block eller bergavsatser utgöra tomt-
ningens begränsning. Tomtningarna finns
främst under nivån 25 m ö.h.»

Tomtningen på Topp 85 (fig. 8) syntes som en
tydlig struktur i den blockrika moränen, och
påminner om vikingatida tomtningar i Stock-
holms skärgård (Norman 1995, s. 45; Pettersson
& Wikell 2007). En central slät och något ned-
sänkt yta, av oss tolkad som ett golv, kantas av en
ofullständig vall av stenar och block. Golvet
mäter 3,6–4,8 m tvärs över och har i mitten en
sandig och upptill nästan helt stenfri yta. Bygget
började med att man grävde upp och baxade ut
stenar och block och arrangerade dem som en
halv kantkedja. Sedan jämnademan ut jord så att
golvet blev horisontellt och slätt. Ett stort block
utgjorde naturligt skyddande bakre stöd eller
»vägg» och har nog varit en lokaliserande fak-
tor. Blocket kan också ha använts som reflektor/
magasin för värme. Även tomtningen på den
undersökta lokalen Urskogsstigen 4, belägen 4
km västerut, som över huvud taget är extremt lik
tomtningenpåTopp 85med enhalv kantkedja av
utbaxade block, har ett stort block i bakkanten
(Pettersson &Wikell 2012c).
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Gråsäl Vikare Säl Totalt

Kranium 26 1 80 107
Ryggrad 139 139
Bröstkorg 2 2
Fr. extremitet 1 20 21
Bak. extremitet 1 17 18
Framlabb 5 91 96
Baklabb 4 58 62
Fram/baklabb 42 42
Obestämt 7 7

Totalt 37 1 456 494

Tab. 1. Tabell över benfragment från Topp 85 i Tyres-
ta bestämda till säl. Bestämning Jan Storå. —Seal
bone fragments from Peak 85 at Tyresta.
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Späckbetong
Marken i det nästan 10 000 år gamla golvet var
förvånansvärt ostörd, vilket vi kunde konstatera
genom stenar i ytan som hade en vittrad ovansi-
da men slät ovittrad undersida, ett tecken på att
de legat orörda länge. Vi hittade endast små mäng -
der träkol och inga vanliga tecken på någon härd
såsom sot eller skörbränd sten. Men när vi grävde
det tredje sticket, på 10–15 cm:s djup, i mitten av
tomtningen stötte vi på svarta klumpar som inte
var träkol (fig. 9). Senare hittade vi samma mate-
rial även i en koncentration utanför tomtningen.
Vid en första anblick påminner det om bubbligt
slagg eller bränt beck. Vi började snart misstänka
att det handlade om organiskt material, till ex -
em pel fett, som bränts ihop vid matlagning och/
eller eldning. På detta spår fördes vi in av Hein

Bjercks (2008) artikel i en rapport från utgräv -
ningar vid Nyhamna i Norge. Vi styrktes i vår
misstanke av en diskussion med Stefan Gustafs-
son, arkeobotaniker, som menade att liknande
men mycket mindre bitar från den tidigare ut -
grävda Urskogsstigen 4 (Raä Österhaninge 607)
kunde vara organiska rester från matlagning.
Vi lämnade så några klumpar till Sven Isaks-

son vid Stockholms universitet, och han påvi sade
genom kemisk analys rester av marina fett syror
(Isaksson 2010). Det är det hittills äldsta fyndet i
Skandinavien av marina fettsyrerester. Ma terialet
bör enligt Isaksson ha bildats vid sammanbrän-
ning av »vävnad, fett och hud av marint
ursprung». En norsk term för liknande substan -
ser är spekkbetong (Bjerck 2008, s. 251). Materia-
let är välkänt från arktiska platser där man har

82 Mattias Pettersson & Roger Wikell

Fornvännen 108 (2013)

Fig. 8. Två foton över tomtningen
på Topp 85. Övre bilden är tagen
från SV. I bakgrunden ser man
branten upp mot utsiktsberget. I
förgrunden lösa block som rensats
ut när tomtningens golv anlades.
Nedre bilden är tagen från N. 
—Two photos of the dwelling struc-
ture at Peak 85, from SW and N
respectively.
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producerat späckolja i sen tid och från lampor
och härdar i paleoeskimåiska hus. De bubbliga
klumparna från Topp 85 har strukturen hos ett
flytande bränt material som kokat och sedan stel-
nat (fig. 9). Med tanke på det lilla skärets för-
modligen mycket ringa tillgång på brännved mås -
te späckoljeeldning ha varit den bästa värmekäl-
lan. Troligen har man startat elden med lite ved,
till exempel drivved och torrt ris. Därefter har
man matat på med remsor av sälspäck, som smält
varefter fettet runnit ner i bädden av träkol som
fungerat som en veke (Bjerck 2008). Ulla Od -
gaard (2001, s. 118 ff) har gjort experiment och
konstaterat att när temperaturen är optimal och
eldningen kombineras med en veke av torr mossa
är elden jämn, kontrollerbar och utan nämnvärt
os eller rök. Jan Risberg vid Stockholms univer-
sitet har hittat stora mängder fytoliter, kiselmik-
rofossil främst från gräs, i vissa av klumparna
från Topp 85. Detta indikerar att man använde
gräs vid antändningen.
Späckbetongens ena fyndplats mitt i tomt-

ningen (fig. 7) visar var eldstaden har legat. Den
centrala sandiga ytan i golvet är även en bit ner i
marken relativt ostenig, tydligt avvikande från
den annars steniga moränen. Det kan tolkas som

att man här har eldat i en grop och ibland städat
ur och fyllt igen med sand. Även den vertikala fynd-
spridningen, som den kan tolkas när vi studerar
fyndmängden per grävt stick i det nord-sydliga
schaktet (fig. 10), indikerar omgrävning av delar
av golvet. Det fanns nämligen ett parti där en
merpart av fynden låg djupare, täckta av ett fynd-
fattigare skikt.
Tomtningen har alltså haft en härd i mitten,

vilket tyder på central taköppning för röken. Hur-
dan överbyggnad kan då tomtningen ha haft?
Stenarnas arrangemang i anläggningens västra
och södra del och golvets nedsänkta läge i förhål-
lande till marken utanför underlättade resandet
av tältstänger och skyddade tältduken mot vin-
den; här kan väggen ha följt dessa blocks inner -
kanter. Men det är mera oklart hur och var vägg -
en har varit placerad åt andra hållet, norrut. En
väggeffekt kan dock skönjas i norra och södra
delarna av det nord-sydliga schaktet, där fynden
i stick 1 faller från 135 till 37 i norr respektive 549
till 41 i söder. I fig. 10 anger vi två alternativa
golvmått, ett utifrån väggeffekten (480 cm) och
ett där tältgolvet varit endast den släta delen (360
cm). Stenpackningen ut mot kantkedjan i söder
bör ha varit en sitt- och sovyta, täckt av skinn, ris
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Fig. 9. Brända klumpar av
späckbetong. Lipidanalys av
Sven Isaksson påvisade
rester efter marina fettsyror.
—Charred lumps of marine
fat, ”blubber concrete”.
Lipid analysis by Sven 
Isaksson identified remains
of marine fatty acids.
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eller liknande isolerande material, kanske i kom-
bination med någon form av britsar. Storblocket
kan ha ingått i själva rummet så att man kunnat
elda mot det för att magasinera värme.

Dateringar
Tre prover har 14C-analyserats (tab. 2): två brän-
da organiska klumpar inifrån tomtningen och en
bit bränt gråsälskranium från benkoncentratio-
nen strax utanför tomtningen i nordväst. Sälen
gav värdet 8505±148 BP (Ua-40237). Kalibrerat
ligger det med 1 sigma, 68,2% sannolikhet, i
intervallet 7350–7720 cal BC med centrum kring

7500 (fig. 15). Av de brända organiska eldnings-
eller matlagningsresterna valde vi två bitar som
vi funnit i mitten av tomtningen på ca 2 dm djup.
Analyserna gav värdena 8896±49 BP (Ua-42172)
respektive 8803± 54 BP (Ua-42173). Den förra
dateringen gjordes på både löslig och olöslig frak-
tion medan den senare gjordes på endast den lös-
liga (efter diskussion med Göran Possnert, Ång -
strömlaboratoriet, Uppsala). Kalibrerat ligger den
första dateringen mellan 8140 och 7970 cal BC
(53,1%) och med 2 sigma mellan 8250 och 7910
(91,1%). Uttryckt i kalenderår är det äldsta pro -
vet 10 088 år gammalt i medelvärde. Det är den
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Fig. 10. Två sektioner genom tomtningen. Överst fyndfördelningen per grävt stick i det nord-sydliga 
schaktet, parallell med sektion 1. Notera att späckbetongen låg på ett visst djup, täckt av ett fyndlöst skikt. 
En liknande stratigrafi finns även tydligt hos kvartsen i den norra delen av profilen. Vi tolkar det som 
resultatet av omgrävningar av golvet och praktiska göromål i samband med eldning, städning etc.
—Two sections through the dwelling structure and the find distribution per excavated 5 cm spit for 
quartz and blubber concrete.

Provnr Kontext Material BP CalBC (68,2%) 13C
Ua-40237 Bensamling Bränt ben (kranium av gråsäl) 8505 ± 148 7720–7350 -18,7
Ua-42172 Tomtning Späckbetong 8896 ± 49 8210–7970 -31,1
Ua-42173 Tomtning Späckbetong 8803 ± 54 8090–7790 -32,2

Tab. 2. 14C-dateringar från Topp 85 i Tyresta.
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äldsta dateringen av mänsklig aktivitet i Stock-
holms län, omkring 1000 år äldre än de date -
ringar från Eklundshov (Gustafsson et al. 2008)
som tidigare var de äldsta (fig. 10). Eftersom de
daterade materialen har marint ursprung berörs
dock dateringarna troligen av en reservoareffekt.
Ett uppskattat värde för Ancylussjön är ca 200 år
(Jan Risberg, muntlig uppgift) vilket för gråsälen
skulle ge dateringen 8300 BP. Om vi dristar oss
till att kalibrera detta hamnar vi med 1 sigma i in -
tervallet 7480–7138 cal BC centrerat kring 7300.
För späckbetongen får vi med samma ma tematik
ca 7780–7590 cal BC centrerat kring 7670.

Kronologi och strandlinjer
Platsen har från början varit direkt strandbunden
att döma av svallad kvarts och 14C-date-ringarna
på späckbetongen (fig. 4c). Det utgrävda området
låg då, omkring 7800 f.Kr, med stranden 76–74
m över dagens nivå, alldeles intill en hamnvik i
norr. I början av denna fas sköljde höststormarna
över lokalen och besöken på platsen torde ha va-
rit kortvariga. Tomtningen var sannolikt ännu inte
anlagd. Här vore det intressant att ta reda på mer
exakt när platsen blev »torr», det vill säga när vå-
gorna inte längre nåd de upp över strandhaket i
norr. En gissning ut ifrån topografin och med hän-
syn till årliga vattenståndsvariationer, som nor-
malt ligger inom ±50 cm, är vid en strandlinje på
ca 75 m ö.h., kanske några decimeter lägre. Det
innebär att den första, svallade fasen bör ha varat
i 30–40 år. Så fort förhållandena tillät verkar man
ha anlagt tomtningen, eftersom den tidigt date-
rade späckbetongen är rumsligt knuten till den
genom sin förekomst i mitten av golvet.
Efter dessa första händelser, som ägde rum in-

om någon mansålder, fortsatte man att besöka
boplatsen under en betydligt längre tidrymd, även
när den inte längre låg direkt vid strandlinjen.
Troligen var det den ändamålsenliga boplatsytan,
tomtningen och den goda utsikten från bergstop-
pen som motiverade fortsatta besök. Detta indi-
keras av den flera hundra år yngre dateringen på
sälkranium (fig. 4c) samt de stora mängderna sla-
gen kvarts, resultatet av upprepade besök.
Landet växte, nya öar bildades, skärgården för-

ändrades snabbt. När landningsplatserna på Topp
85-ön kom allt längre bort från tomtningen valde
man oftare andra platser i grannskapet. Nya ham-

nar och läger etablerades, vilket vi kan se genom
en mängd närliggande fyndplatser på nivåer mel-
lan 70 och 60 m ö.h. Topp 85 övergavs till slut
som läger – men glömde folk bort platsen?

Diskussion
De extrema lokalerna på de östligaste utskären är
viktiga för förståelsen av den tidigaste bosätt-
ningen i Mälardalsområdet. De var perifera plat -
ser långt ute i havet där man kunde förvänta sig
sparsamt med fynd, resultatet av sporadiska be -
sök. I stället visar exceptionella fyndmängder och
tydliga bostadsstrukturer på intensiv aktivi tet.
Det är uppenbart att säljägarna inrättat sig här
ute, om än säsongsvis. Tomtningarna är en in-
vestering i tid och arbete. Säljägarna förbätt rade
platserna därför att de hade för avsikt att återvända.
En sammantagen analys av fynden i kombi-

nation med landskapet visar tydligt att lokalerna
är en sorts regelbundet använda fiskelägen där
man har slaktat och tagit tillvara fångsten, repa-
rerat utrustning och båtar etc. De dagliga sysslor
som vi kan föreställa oss – säljakt, fiske, fågel -
fångst och äggsamling – måste ha skett i det abso-
luta närområdet, för annars vore dessa fiskelägen
poänglösa. Och det är i sammanhanget intressant
att vi har tre sådana lokaler i samma lilla skär -
gård, var och en med rikliga fynd och bo stads -
struk turer (fig. 3). Kronologiskt ligger de mycket
nära varandra, kan vi se tack vare den snabba
strandförskjutningen. Om vi tittar närmare på
hamnlägenas exakta belägenhet kan vi se att lo -
kalerna Telegrafberget (Raä Tyresö 135) och Topp
85 blir användbara först, följda av den ca 2 meter
lägre belägna Urskogsstigen 4, om kring 50 år se -
nare. Telegrafberget tolkar vi preliminärt som
rätt tidigt övergiven, baserat på strandens snabba
förflyttning i den lokala terrängen. Både Urskogs -
stigen och Topp 85, däremot, fortsätter man av
allt att döma att besöka parallellt under lång tid
och de är alltså till största delen samtidiga. Tomt-
ningarna på dessa bägge lokaler är dessutom näs-
tan identiska.
Kanske var den lilla utskärgården under vissa

perioder så välbesökt av säljägare att det behöv des
flera boplatser. Eller så växlade man av hygie nis -
ka skäl (slaktavfallets stank) boplats från år till
år. En annan tolkning är att hamnarna kunde an -
vändas vid olika vindriktningar. Sannolikt hän de
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det ofta att samma person omväxlande besökte
Topp 85 och Urskogsstigen. Det bör alltså finnas
kvartsföremål med passning mellan dessa lokaler!
En möjlig tolkning är att platserna besöktes

beroende på var sälen fylkades. Vi tror nämligen
att tomtningarna inte bara var övernattnings -
platser utan även direkta jaktstationer. Öarnas to -

pografi och boplatsernas läge tyder på att man ja -
gade gråsäl på själva öarna, inte långt från lägren.
Vid lugnt väder ligger gråsälar gärna på små
grynnor alldeles i vattenytan, men om det blåser
upp brukar de uppsöka högre öar. I Stockholms
skärgård i sen tid utnyttjade skärkarlarna detta
listigt genom att gömma sig på sådana öar när man
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Fig. 11. Ön med lokalen Topp 85, strandnivå 75 m ö.h. En 6 m lång båt har lagts in på karta B. Vi menar att säl-
jakt bedrevs på östra stranden av ön och att tomtningens (tältsymbol) läge, dolt på andra sidan av utsiktspunk-
ten, var idealiskt. —The ancient island with the site Peak 85 at sea level 75 m above the present. Seal hunting is
believed to have occurred preferably on the east shore of the island.

Artikel Pettersson o Wikell s 73–92:Layout 1  13-05-31  09.52  Sida 86



kunde förutse en ändring från lugnt till blåsigt
väder (Svensson 1961). En karta över Tyresta-
området när stranden stod 75 m över dagens (fig.
4) avslöjar att det vid denna tidpunkt fanns ett
50-tal kobbar och skär samt en stor mängd gryn-
nor på väg upp ur havet. Det var en idealisk miljö
för gråsäl, säkert med många djur på några få skär
när vädret slog om. Sälslag, där ett tiotal jägare
sprang iland från en storöka och klubbade säl,
utfördes så sent som i slutet av 1930-talet i Har -
stena i Östergötlands skärgård. På Topp 85-ön
kan man tänka sig liknande samordnade insatser
med smygande jägare i land och båtar i vattnet
som motade tillbaka sälarna. Sälarna kan man ha
dödat med tunga träklubbor som i Harstena eller
med harpuner.
Det bästa området för säl på Topp 85-ön var

östra stranden, där flacka berghällar sluttade ner
i vattnet (fig. 11). Lägret med tomtningen låg på
öns motsatta sida, från sälarnas horisont gömt
bakom bergknallen. Från toppen kunde jägarna
se hela östsidan av ön, bedöma förutsättningarna
och planera jakten. Om vinden var gynnsam,
från ostsektorn, kunde djuren inte känna vittring
av människorna i lägret. I skydd av små dalstråk
på ön kunde jägarna smyga sig intill sälarna in -
nan de hann fly ner i vattnet. Fångsten bör man
ha bogserat med båt runt ön till hamnviken där
slakt och förädling tog vid. Direkta spår av verk-
samheten har vi hittat i form av »kökkenmöd-
dingen» med sälben och indirekt genom flera
ovanligt stora modifierade kvartsavslag som vi
tolkar som slaktknivar. 
Gråsälens årscykel är central i sammanhanget.

Hos Östersjöns gråsälar händer idag mycket på
våren, med kutarnas födsel i februari–mars, följd
av brunst och pälsbyte. Under denna period är
sälarna mer stationära och lättare att jaga, först
på isen och sedan på skären. Den atlantiska popu-
lationen av gråsäl har i stället födsel och brunst
under hösten. Frågan är hur förhållandena var i
Östersjön 8000 cal BC.
Vi tolkar fynden från Tyresta utifrån en säl-

jakt som ägt rum under en årstid med öppet hav.
Eva Wesslén (2008) argumenterar i stället för att
säljakten främst bedrevs under vårvintern på havs -
isen, bland annat med hänvisning till att unga
kutar av gråsäl smakar bättre än äldre djur. Hon
ser Södertörn i den tidigaste bosättningen som

ett baslägerområde från vilket jaktexpeditioner
utgick till de omgivande isarna, och gör analogi-
er med den så kallade fälan i Bottenviken. Wess-
lén argumenterar för att det främst var gråsälen
som jagades på Södertörn, vilket verkar bekräftas
av fynden från Topp 85 (tab. 1). Vi instämmer i att
jakt på isen måste ha förekommit. Men bo plat-
serna på Södertörn, mesolitikum igenom, ligger
nästan alltid på platser som är bra ur ett båtper-
spektiv; de är skyddade hamnar när det är öppet
vatten. När isen låg kunde man gå iland i stort
sett överallt och själva lägren – de som inte låg på
isen – kunde ligga lite varstans i terrängen, utan
samband med goda skyddade hamnlägen. Och vi
måste poängtera, vilket också Wesslén gör, att
om området besöktes vintertid så måste man
ändå ha haft med sig båtar, sådana som var till-
räckligt lätta för att kunna dras på isen. Vinterns
islandskap är nyckfullt och farligt med råkar,
vakar, vindbrunnar och brötar och annat som
hör till de föränderliga isvidderna. Förmodligen
fanns ett system av lägerplatser direkt på isarna,
vilka i dag är helt förlorade av lätt insedda skäl.
Vi har redan gjort analogier med tomtningar

och fiskelägen i dagens Stockholms skärgård. Skär -
karlarna som nyttjade fiskebodarna för jakt och
fiske under den isfria delen av året var även ute på
vårvinterns isar, och hade då sina bodar som
basläger för vidare färder utåt med båt, kälke och
skidor. Oavsett den relativa rörelsefrihet som
säljägarna hade på isen, så var alltså tomtningar-
nas lokalisering ändå bestämd av det skyddade
hamnläget för båtar på sommarhalvåret – både
under historisk tid och vikingatid. Under mesoli-
tikum torde det inte ha varit annorlunda, som vi
kan se av lokalernas lägen. Det är båtarna som
skapar det bosättningsmönster och kulturland-
skap vi kan identifiera arkeologiskt, fastän tomt-
ningarna också kunde användas i ett tillfälligt
men ständigt återkommande – och ständigt skif-
tande – is-kulturlandskap varje år. Vi har själva
stor erfarenhet av isar i Stockholms skärgård, och
vi har för avsikt att i ett kommande arbete ut -
veckla våra tankegångar om vinterns kulturland-
skap. Sist ska ändå sägas att en tomtning med
härdgrop är svår att anlägga under vinterhalvåret
då tjälen är djup och hård på de kalblåsta utskä -
ren, vilket talar för att man uppsökte de skyddade
hamnvikarna under sommarhalvåret – med båt.
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Regional kustkultur?
De första besökarna till Hanvedenskärgården
mås te ha varit små grupper eller ensamma även-
tyrare som utforskade stora geografiska områ-
den. Avståndet till fastlandet var som sagt 120
km, och på flera ställen måste man över flera mil
öppet hav, fullständigt exponerade för sjön. Kart -
studier visar också just att den äldsta bosättnings-
horisonten har ett nära samband med att öarna
mellan fastlandet och Södertörn då blivit till-
räckligt många och höga för att man skulle kun-
na se från ö till ö hela vägen ut. Hade kolonisatio-
nen i huvudsak skett över isen borde det finnas
äldre boplatser som inte hindrats av det öppna
havets ödslighet.
I detta sammanhang är en lokal i Grödinge

socken i västra delen av Södertörn som vi under-
sökte 2009 mycket intressant (Pettersson & Wi -
kell 2012a). Lokalen, benämnd Grindsjön (Raä
Grödinge 733), kan strandlinjedateras till början
av pionjärfasen, ca 8000–7800 cal BC. Vi tror att
Grindsjön inte bara var en station för säljakt och
fiske utan även hade en viktig logistisk funktion.
Lokalen var nämligen belägen i Hanvedenskär-
gårdens västra hörn (fig. 2), det väderstreck var-
ifrån de första människorna bör ha kommit. Ön
var också hög och synlig vida kring. Preliminära
kartstudier tyder på att den och en annan ö i när -
heten var det första av Södertörn som steg upp
över horisonten när man närmade sig från väster.
Södertörns och Stockholms läns högsta punkt
Tornberget är visserligen 5 meter högre men lig-
ger 15 kilometer åt nordost, och låg ur ett båtper-
spektiv under horisonten när Grindsjöberget bör-
jade anas. Lokalen Grindsjön kan därför ha fung -
erat som både ett distinkt landmärke och mellan-
landningsstation där man kunde rasta på vägen
mot de stora centrala öarna i Hanvedenskärgår-
den. I andra riktningen, det vill säga vid resor väs -
terut tillbaka till fastlandet, kan bergs topparna i
stället ha fungerat som utsiktspunkter varifrån
man tog ut bäring mot öar i väster.
Skärgårdens exakta topografi, öarnas höjd och

möjligheten att se land på horisonten är alltså
fak torer som förklarar tidpunkten för de första
pionjärernas ankomst till Södertörns ytterskär-
gård. Men det borde finnas samband även med
större kulturella skeenden i regionen och där bort -
om. Vi kan konstatera att de första besökarna inte

blev besvikna. Skärgården hyste ett rikt marint
djurliv. Eftersom den sörmländska övärl den stack
ut långt i havet måste den ha fungerat som en
väldig fångstarm som attraherade sälar på flytt-
ning utmed kusten (Haglund 1971, s. 25; Petters-
son & Wikell 2006a). När Hanvedenskärgården
väl var upptäckt verkar kunskapen om de stora
sälflockarna ha spritt sig snabbt, vilket vi menar
visas av den plötsliga förtätningen av mesolitiska
lokaler på Södertörn omkring 7900/ 7800 cal
BC. Snart började grupper av folk göra årliga
resor mellan fastlandet och Södert örns skärgår -
den. De kan ha haft flera syften med re sorna, där
dels förädlingsprodukter som skinn, späck och
olja, dels en näringsrik och stabil födo resurs var
några av incitamenten.
Strandlinjekronologin indikerar att folk bör-

jade besöka Topp 85 i Tyresta ca 100 år efter de
äldsta lokalerna på Södertörn. Detta visar att
pionjärerna mycket tidigt etablerade ett system
av platser med basläger på de större öarna och
mer tillfälliga stationer för säljakt och fiske på
utskären. Dessa skeenden har uppenbart ingått i
ett omfattande landnam i flera av de skärgårdar
som fanns i Mälardalen vid denna tid. Denna
slutsats kan vi dra utifrån resultaten av invente -
ringar, både på privat initiativ och inom upp-
drags- och forskningsarkeologiska projekt. Fynd
har gjorts bland annat i Kolmården, i Mälarmår-
den söder om Eskilstuna och vid Järna i västra
delen av Södermanland (Hammar & Wikell 1994;
1996; Andersson & Hammar 2002; Wikell 2005;
Gustafsson & Nordin 2006; Åkerlund 2002). I
Kolmården ligger de högsta lokalerna mellan 85
och 90 meter över havet. De bör enligt primära
modeller för strandförskjutningen där (Hammar
& Risberg 2002) vara några hundra år äldre än
fynden på Söder törn (se även kronologisk diskus-
sion hos Gustafs son & Nordin 2006). Rimligen
rörde sig dessa tidiga bosättare säsongsvis mellan
fastland och skärgård. Att ytterskärgårdarna do -
minerar i fynd materialet kan förklaras med att de
var rika marina miljöer och erbjöd få landnings -
platser för bå tar, vilket har gett en koncentration
av artefakter i gynnsamma och för oss arkeologer
lätt igen kännbara lägen. Sammantaget tolkar vi
mängden lokaler som att grupper av jägare om -
kring 8000 cal BC etablerade sig i Mälarområdet.
Med det menar vi att människorna var i området
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hela året och rörde sig mellan inlands-, kust- och
skär gårdsmiljöer. Viktigt i sammanhanget är att
man under senare år även undersökt bosättnings  
lämningar från 8000–7000 cal BC i Torsåker i
södra Norrland (Ekholm & Guinard 2012). Kvarts
dominerar här, liksom på Södertörn. Gi vet att de
tidigmesolitiska människorna var mobila och be -
hövde upprätthålla täta kontakter sinsemellan
kan vi misstänka en hög grad av släktskap och
kontakter över hundratals kilometer vid denna
tid.
Denna etableringsfas tror vi har föregåtts av

en drygt 1000 år lång och förmodligen varierad
bosättningshistoria under preboreal tid med mer
tillfälliga upptäcktsfärder, i alla fall utifrån de fynd
som gjorts hittills. De högsta lokalerna i Kolmår-
den, den äldsta dateringen på Mörbyboplatsen i
Östergötland ca 8400 cal BC (Kaliff et al. 1997),
samt en riktigt gammal fyndplats i Motala, stra -
tigrafiskt daterad till ca 9200 cal BC (Hallgren
2011), kan vara spår efter sådana resor.

Invandringsvägar
Varifrån kom de första besökarna på Södertörn?
Kan fynden ge några ledtrådar? Fynden från våra
utgrävningar vid Grindsjön, Topp 85 och andra
pionjärboplatser domineras av slagen kvarts. Tek -
nologiskt ser vi skillnader mellan denna kvarts
och den som slogs senare under mesolitikum (Mo-
lin et al. 2011; Pettersson & Wikell 2012b). Intres-
sant är också att medan vi har tagit tillvara ca 50
kilo kvarts på dessa tidiga lokaler har vi inte hit-
tat en enda grönstensyxa eller förarbete till så -
dan. Som jämförelse kan nämnas att på boplatsen
vid Eklundshov, med äldsta dateringar ca 7100
cal BC (Gustafsson et al. 2008), tog man tillvara
75 yxor mot ca 53 000 bitar kvarts. I det ytinven-
terade materialet från Södertörn har yxfynd gjorts
upp till drygt 65 m ö.h. Avslag av grönsten har
påträffats på lite drygt 70 m ö.h. Det verkar allt-
så som om vi på de allra högst belägna lokalerna,
75–80 m ö.h., befinner oss strax före grönstens-
yxans introduktion!
De allra äldsta lokalerna avviker alltså något

vad gäller stenteknologin, men skillnaderna ver -
kar vara kronologiskt betingade och pekar inte i
någon tydlig geografisk riktning. Det sparsam-
ma flintmaterialet ger dock vissa ledtrådar. Det
domineras av kambrisk flinta från Västergötland,

med ett litet inslag av sydskandinavisk flinta.
Samma med lokalen Lövgölen i Kolmården, vars
mesolitiska fas enligt strandlinjen daterar sig till
ungefär samma tid som Topp 85 (Gustafsson &
Nordin 2006). Det har alltså funnits kontakter
med grupper i sydväst, kanske via Motalaom-
rådet, som verkar ha varit något av en mötesplats
mellan öst och väst genom hela mesolitikum (Ka-
liff et al., 1997; Carlsson et al., 2003; Pettersson
& Wikell 2006b, s. 45).
Det närmaste området med en tätare känd

bosättning vid den här tiden var Västkusten, med
en skärgård som påminner om den i Stockholms-
trakten. Här hade kustbosättning varit etablerad
sedan länge, representerad av först Hensbacka-
kulturen (ca 10 000–8500 cal BC) och sedan San-
darnakulturen (från ca 8500 cal BC). I början var
det ytterskärgårdarna och rika marina miljöer
kring de sund som förband Vänern med världs-
havet som lockade hit jägargrupper från norra
Tyskland (Fredsjö 1953; Kindgren 1995; Schmitt
et al. 2006). Den ovannämnda tidiga boplatsen i
Motala, där utgrävarna har identifierat flintspån
av Ahrensburg- och tidig Maglemosetyp (Hall-
gren 2011), kan vara resultatet av sådana resor
mellan Tyskland/sydligaste Skandinavien och Bo -
huslän. En möjligen ännu äldre datering har
föreslagits för svallade artefakter från två lokaler
i Ljungby söder om Kalmar. De kan enligt strand -
linjen vara så gamla som 10 000–9500 cal BC.
Från detta område finns också lokaler med sval-
lade lancettmikroliter och en mikrostickel som
utifrån strandförskjutning och typologi kan ligga
i tidsavsnittet 8800–8000 cal BC (Alexandersson
2001).
Det var en tid av stora geografiska föränd-

ringar: Baltiska issjön tömdes ca 9600/9700 cal
BC (Jakobsson et al. 2007, s. 367), och ungefär
samtidigt skedde en snabb klimatförbättring vid
övergången mellan Yngre Dryas och Preboreal
tid. Senare snördes sunden i Bohuslän av, ca 8700
cal BC, med stora förändringar av den marina
miljön där som följd. Gradvis ledde detta till för -
ändrade sociala förhållanden och levnadsmöns -
ter. Människorna blev mer stationära och närings-
fånget bredare. Nya regionala kulturer uppstod,
en utveckling som präglade hela Nordeuropa.
Den tidiga Hensbackakulturen övergick först i en
mer lokalt präglad fas omkring 9000 cal BC och
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slutligen ca 8500 i Sandarnakulturen (Kindgren
1995; Schmitt 2006). För vår studies vidkom-
mande är allt detta av största vikt, därför att sär -
skilt Bohussundens avsnörning ca 8700 cal BC
kan ha givit grupper och individer skäl att leta
efter nya livsmiljöer. Hensbackaboplatsen Almeö
vid Hornborgasjön, i en inlandsmiljö, daterar sig
till denna tid. Var Västkusten det viktigaste om -
rådet från vilket expeditioner utgick mot Mälar -
dalen, Dalarna och norrlandskusten?
Den sista betydande förändringen i ljuset av

detta är när Närkesundet mellan Vänern och Ös -
ter sjön slutligen torrläggs vid Degerfors. Detta sker
i anslutning till Ancylussjöns tidiga fas, men da -
teringarna varierar mellan ca 8600 cal BC (SGU:s
modell, Påsse & Andersson 2005) och 8200 cal
BC (Dennegård 1984; Björck 1995). Att denna
vattenväg mellan öst och väst försvann bör ha
varit en av flera faktorer som påskyndade utveck-
lingen av en regional kultur i öster. Men det är
också tydligt att kontakterna mellan öst och väst
fortsatte genom hela mesolitikum, över land, som
indikeras av en ständig import av kinnekulleflin-
 ta. Hade den snabba kolonisationen på Sö der -
törn omkring 7900 cal BC ett samband med dessa
skeenden?

Slutord
Sammantagna visar fynden från Tyresta och
Hanveden på Södertörn att det handlar om män-
niskor som visste vad de gjorde i fråga om långa
seglatser, isvandringar och all logistik kring jakt
och boende på små och isolerade öar. (För aktuell
debatt, se Glørstad 2013; Wikell & Pettersson
2013.) Längre resor över öppet hav under mesoli-
tikum finns belagda från andra håll, bland annat
Gotland och Åland, men om vi tar öarnas ringa
storlek och oskyddade läge i det öppna havet med
i beräkningen hör Tyresta till de mest extrema
bo sättningarna i Nordeuropa. Fynden ger oss säll -
synt skarp inblick i maritima relationer (bosätt-
ningsmönster, teknologi etc) under kolonisatio-
nen av Skandinavien strax efter istiden.

Ett stort tack för finansiering riktas till Stiftelsen Ty -
restaskogen, Berit Wallenbergs Stiftelse, Gålöstiftel -
sen, Helge Ax:son Johnssons stiftelse och Johan och
Jakob Söderbergs stiftelse. Till Tyrestaskogen med
per sonal, tack också för praktisk hjälp.

Följande har bidragit med analyser och tolkningar
av fyndmaterialet: Stefan Gustafsson (makrofossil),
Sven Isaksson (lipider), He lena Knutsson (bruksska -
dor), Kjel Knutsson (stenteknologi), Anna Plikk (kvar -
tärgeologi), Mats Regnell (kvartärgeologi, makrofos-
sil), Jan Risberg (kvartärgeologi) och Jan Storå (osteo -
logi). Svante Björck och Tore Påsse tackas för upplys -
ningar om forskningen kring Östersjöns tidiga stadier.
Lou Schmitt och Kenneth Alexandersson gav oss vik-
tig information om Bohusläns och Kalmartraktens ti -
digaste förhistoria och Hein Bjerck angående spekkbe-
tong. Tack till Göran Possnert för råd angående C14.
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Summary

This paper presents new data from a multidisci-
plinary project studying the earliest settlement
in Eastern Middle Sweden. Some 20 years ago a
number of sites were discovered just south of
Stockholm which by their altitude above present
sea level could be dated to roughly 8000 cal BC
(Hammar & Wikell 1994; 1996). At this time the
area was an outer archipelago, situated 120km
out into the Baltic. When did the first pioneers
arrive, more exactly? Where did they come from?
Which one of the northern European early Meso-
lithic techno-complexes were they closest related
to? Until very recently none of these questions
has been possible to answer because very few of
these sites have been excavated. Radiocarbon
dates have been lacking. To solve these problems,
a multidisciplinary project was launched in 2007.
The results so far are a firmer time-scale and a
more detailed view of economy, technology and
logistics.
Give or take a century, we can now claim that

the earliest sites in the Stockholm area date to the
period c. 8000–7800 cal BC. Interestingly, the
project has identified a number of seal hunting 

sites which in terms of the occupied islands’ small 
size and relative isolation are among the most
extreme maritime settlements in Scandinavia.
The islands were no more than a few hundred
meters across and situated in the open sea 15km
east of the main island group, 120km from the
mainland. Excavations revealed dwelling struc-
tures and black lumps of “blubber concrete”, a
slag-like material which is the result of heating
with blubber oil. The origin of these lumps has
been confirmed with lipid analysis (Isaksson
2010). The finds, in combination with the land-
scape setting, indicate the presence of people
who knew what they were doing in matters of
rather lengthy sea voyages and all the logistics of
hunting and camping on small and remote is -
lands. They give us rare insight into maritime
relations during the early post-glacial colonisa-
tion of Scandinavia (see also Bjerck 1989; 2009;
Kindgren 1995; Schmitt 1995; Schmitt et al. 2006;
Pettersson & Wikell 2009). To conclude the article,
the authors discuss the colonisation process in
this part of Sweden in the light of the new finds
and in a wider geographic perspective.
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