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SMÄRRE MEDDELANDEN 

ETT NEOLITISKT INSLAG I "VARBERGSKULTUREN"? 

I november månad 1932 insände fil. lic. E. Lönnberg till Statens histo
riska museum en samling flintor från det berömda flintförande, senglaciala 
lagret vid Varberg. De hade tillvaratagits av honom dels i den uppkastade 
jorden från, och nere på bottnen i, det schakt för kulvert, som staden lät 
gräva c:a 300 m. öster om den förut kända fyndlokalen (se härom N. 
Niklasson i Arkeologiska studier tillägnade Kronprins Gustaf Adolf, 1932), 
dels i ett på hans begäran särskilt upptaget provschakt omedelbart öster 
om denna ursprungliga fyndlokal. "Man gick därvid på en sträcka av 
3X2 m. ned till det flintförande, gråa lerlagret. I den uppkastade jorden 
samt nere på schaktbotten tillvaratogs ett 30-tal flintor, samtliga av mer 
än osäker beskaffenhet. Närmast verka samtliga vara svallade naturliga 
flintbollar." (Enl. Lönnbergs rapport till Riksantikvarien den 26 nov. 1932, 
i Ant. Top. Arkivet). 

En närmare granskning av fyndet visar emellertid att minst tre av flin
torna måste anses som bearbetade av människohand. En kort beskrivning 
följer här. 

Frän kulvertschaktet härröra: 
En liten svallad skärva av grå, halvopak flinta med ena kortändan till 

synes retuscherad (i så fall en skrapa), fig. 1 (figurnumren hänvisa alla till 
tig. 119); 

1 skarpkantig skärva av grå, halvbyalin flinta; 
3 skarpkantiga skärvor av grå, opak flinta; 
1 flintskärva med helt kvarsittande kalkskorpa; 
1 litet svallat block av grå, opak flinta. 
Från provgropen härröra: 
28 större och mindre flintor, mestadels av grå, opak flinta, de flesta sval

lade; 
skärva av ljusgrå, halvopak flinta, retuscherad mot spetsen, svallad, fig. 2; 
skärva av blågrå, halvbyalin flinta, retuscherad längs ena långsidan, 

svallad, fig. 3; 
skärva av på ytan gråblå, hyalin flinta, ena kanten med ett hak, en spets 

retuscherad(?), avsprängd genom eld, fig. 4; 
samt till slut den märkligaste i hela samlingen, en skärva av grå, opak, 

eldsprängd flinta med en tydlig slipyta samt i rät vinkel däremot en oslipad, 
men jämnad yta, alltså härrörande från en fyrsidig, slipad yxa, med all san
nolikhet en av tjocknackig typ, fig. 5 (StHM inv.-nr 20213). 
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P'ynden ovan härröra enligt Lönnberg alla från det undre flintförande 
lager, vars tillkomst, av såväl statsgoologen R. Sandegren som til. mag. H. 
Thomasson på till synes oavvisliga, geologiska grunder daterats lill sengla-

Pig. 119. 
Bearbetade flintor frun Varberg. Inv. 19871, 20213. Vs. 

cial tid (närmare bestämt c:a 9,000—10,000 år f. Kr.), och varifrån de i 
Niklassons ovan anf. arbete omtalade flintartefakterna från Varberg även 
härstamma. 

Har verkligen detta obetydliga fragment av en slipad flintyxa legat inbäd
dat i detta lager, så föreligga, arkeologiskt sett, endast tvenne möjligheter 
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beträffande de berömda, såsom Sveriges hittills äldsta artefakter ansedda 
Varbergsfynden: antingen äro dessa fynd av senglacial ålder (eller äldre: 
interglaciala) och den fyrsidiga, slipade flintyxan av gånggriftstidstyp av en 
oanad ålder i vårt land eller äro de paleolitiskt utseende Varbergsflintorna 
neolitiska. Båda alternativen äro ungefär lika obehagliga. Geologerna lära 
lika litet vilja medge, att det flintförande lagret med senglaciala mollusker 
(Saxicava arctica m. fl.) är bildat under Litorinatiden, som arkeologerna, 
att en slipad, tjocknackig flintyxa tillverkades redan c:a 10,000 år f. Kr., 
när inlandsisen ännu tyngde Västergötlands jord. 

Återstår emellertid att förklara den slipade flintskärvans läge i schaktet 
som sekundärt. I själva verket torde även möjligheter finnas härför. 

Vid den undersökning av fyndplatserna i Varberg, som statsgeologen R. 
Sandegren i nov. 1931 utförde på föranstaltande av Riksantikvarieämbetet och 
Sveriges Geologiska Undersökning, konstaterades följande lagerföljd i det 
s. k. ös(ra schaktet (beläget omedelbart söder om det då igenfyllda vatten
ledningsschakt i hörnet av Hagagatan—Håstensgatan, där de ursprungliga 
fynden tillvaratagits av Knut Tinnberg, N. Niklasson m. fl.) (enligt Sande
grens rapport av den 24 dec. 1931, i Ant. Top. Arkivet): 
A. 30 cm. "matjord" (genom odling mörkfärgad flygsand). 
B. 105 cm. flygsand, rostfärgad, nederst med trädrötter. 
C. gammal markyta med trädrötter. 
D. 160 cm. strandgrus, grovt, överst med nodväxta trädrötter; o:a 50 cm. 

under lagrets överyta ett blekt sandskikt, därunder är gruset 
grövre, starkt rostfärgat, innehållande stenar av 5—10 cm:s dia
meter samt skikt av sand. Lagrets undre yta stupar svagt åt 
väster. 

E. 10 cm. lera, grå. 
F. 35 cm. sand, grå. 
G. 15 cm. sand, grå, lerig. 
II. 150 cm. (samt djupare) sand, grå, lerig, rik på skal av senglaciala, ma

rina mollusker, tillhörande följande arter: Balanus hameri, Ba-
lanus porcatus, Buccinum undatmn, Macoma calcaria, Modiolaria 
discors, Mytilus edulis, Neptunoa despeota, Portlandia lenticula, 
Saxicava arctica, Trophon clathratus. Dessutom funnos talrika 
stenar av såväl flinta som andra bergarter. 

1 lagret H, som motsvarar det lager, varifrån "Varbergsflintorna" härröra, 
påträffade Sandegren följande fynd: 

En kort, grov spån av grå, opak flinta, svallad, med en skrapretusch efter 
ena kanten (denna retusch skarp, ej svallad), fig. 6; 

liten skarpkantig spdnbit av grå, opak flinta; 
2 skarpkantiga skärvor av mörk, halvbyalin flinta samt 
1 skarpkantig ooh 3 större, obetydligt svallade block av grå, opak flinta. 
Men dessutom tillvaratogs i understa delen av flygsandslagret B en liten, 

starkt svallad bit av ljusgråblå, halvbyalin flinta, till synes dock varken till
slagen eller retuscherad. Flinta förekommer alltså även i ett övre, betydligt 
yngre lager. Samma förhållande konstaterade Sandegren i ett 75 m. längre 

24 — Fnnwännrn 1933. 
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västerut i Hagagatan befintligt schakt {"västra schaktet") med nedanstående 
lagerföljd: 
A. 30 cm. "matjord" (genom odling mörkfärgad flygsand). 
B. 80 cm. flygsand, upptill starkt, nedåt svagare rostfärgad. 
C. 40 cm. sand, gul, horisontellt skiktad. 
D. 20 cm. grus, grovt med enstaka stenar av 3—4 cm. diam. 
E. 5 cm. sand, fin. 
F. 70 cm. grus, stenigt, horisontellt skiktat, stenarna 1—2 cm. i diam. 
G. 35 cm. sand, grå. 
H. 25 cm. grus, grått, grovt, stenigt, stenarna 5—6 cm. i diam. 
I. 20 cm. sand, grå, lerig. 
J. 65 cm. sand, grå med flintbitar och andra stenar. 
K. morän? med stenar av 25—30 cm. diam. 

I lagret J tillvaratogos: 
En grov, svallad flinta, grå, opak, med en grov spets, till synes med till-

slagningsmärken efter ett par kanter och stötmärken vid spetsen, möjligen 
vad Nummedal kallar en "nevesten" (coup de poing), fig. 7; 

en skrapa med en rak, lång, retuscherad kant, av grå, opak flinta, ej sval
lad, fig. 8; 

3 ej bearbetade stycken av mörkgrå, halvbyalin flinta, ej svallade; 
obearbetat block av mörk, vitprickig, typisk Kristianstadsflinta, svallat; 
16 till synes obearbetade stycken av ljusare och mörkare grå, opak flinta, 

5 äro skarpkantiga, resten svallade; 
samt en stor ryggkota med en plan, skuren yta (recent, nedfallen från 

högre lager?). 
I den understa delen av flygsandslagret B hittade Sandegren även här en 

oretuscherad, svallad skärva av brun, opak flinta. Dessa fynd ha i StHM 
inv.-nr 19871. 

Alltså, i Varbergsprofilorna finnas med säkerhet två vitt skilda flintförande 
nivåer. Visserligen ha, mig veterligen, inga säkert bearbetade flintor hittats 
in situ i det övre och yngre lagret, men möjligheten att förklara den ana-
kronistiska slipade skärvan i Lönnbergs fynd såsom ursprungligen härrö
rande från detta senare skikt är öppen. 

För den senglaciala Varberg—Råökulturens skull få vi hoppas, att tillfäl
liga fynd eller ännu hellre systematiska undersökningar i Varbergsterrän-
gen skola bekräfta denna förmodan. I sä fall blir också flygsandslagrct B 
i Sandegrens båda profiler snarast daterat till gånggriftstiden. 

Axel Bagge. 

ETT MYNTFYND FRÄN VIKINGATIDEN I ESTLAND. 

I senaste häftet (bd XVIII, h. 1) av Beiträge zur Kunde Estlands har 
dr A. Friedenthal i Reval beskrivit ett i trakten av denna stad gjort 
myntfynd ifrån vikingatiden, som är av stort intresse för skandinavisk 
arkeologi. 


