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Förord

Ingrid Bergenstråhle och Sven Hellerström
Efter mer än hundra år av forskning kring stenåldern i 
Sydskandinavien, kändes det angeläget att mot slutet av 
seklet försöka summera forskningsläget. En utblick mot 
Västkusten och Mälardalen, och den forskning som skett 
där under de senaste årtiondena, ansågs också nödvändig. 
En rad föredragshållare bjöds därför in för att presentera 
metoder, forskningsstatus och framtidsutblickar. Jörgen 
Skaarup, Agneta Åkerlund och Bengt Nordqvist samman
fattade de senaste decenniernas stenåldersforskning i Syd
skandinavien, Mälardalen och på Västkusten. Peter Vang 
Petersen diskuterade och utvärderade olika metoder vid 
stenåldersundersökningar. Om förväntningarna på den 
framtida stenåldersforskningen och kunskapsområden som 
bör prioriteras talade Sören H. Andersen, Bo Gräslund 
och Finn Ole Nielsen. Vid symposiet deltog även 
representanter för Riksantikvarieämbetet och företrädare 
för universitet och museer i Sverige och Danmark. Tyvärr 
insjuknade en av föredragshållarna, Lars Larsson. Hans 
genomgång av de senaste 25 årens stenåldersforskning i 
Skåne presenteras dock i artikelform i denna volym. 
Artiklarna utgör merparten av de föredrag som hölls vid 
symposiet, tyvärr har det inte varit möjligt att publicera 
samtliga. Under den tid som gått har nya stenålders
undersökningar utförts i Sydskandinavien, t.ex. har 
Västkustbaneprojektets fältarbeten nu slutförts. Projek
tets stenåldersdel, som var i sitt inledningsskede när sym
posiet ägde rum, presenterades kort av Mac Svensson, Per 
Karsten och Mats Regnell. Några av dessa undersökningar 
och andra nya resultat redovisas kortfattat i Lars Larssons 
artikel.

Sammanfattning av diskussionerna

Under mötets diskussioner framfördes en del generella 
synpunkter på stenåldersforskningen i slutet av 1900- 
talet. En allmän åsikt var att regionala studier även i 
fortsättningen kommer att vara av stor vikt för förståelsen 
av förändringar i och mellan olika miljöer, t.ex. vad 
beträffar nyttjandet av kust och inland. Det vetenskapliga

utbytet mellan forskare i olika regioner ansågs väsentlig 
för en fördjupning av dessa diskussioner. Trots en 
gemensam forskningstradition, varierar inriktningen på 
metod mellan de behandlade områdena. Detta beror på 
att det finns specifika förutsättningar för skilda forsk
ningsområden, liksom för de olika geografiska områden 
som diskuterades.

Den geologiska utvecklingen skiljer sig inom de be
rörda geografiska områdena. De upprepade trans- res
pektive regressionsförloppen, liksom landhöjningen efter 
inlandsisen, har påverkat dessa områden på mycket olika 
sätt. Därför varierar bl.a. möjligheterna att datera boplat
ser efter högsta kustlinjen, liksom förutsättningarna för 
att fastställa högsta strandlinjen vid en given tidpunkt. 
Källkritiska problem kring upprepad bosättning på samma 
nivåer finns givetvis inom samtliga områden. Både 
artefakter och 14C-analyser har använts för att tidsbe
stämma t.ex. lager och anläggningar samt för att utarbeta 
nivåkurvor i kombination med lagerstudier på boplatser 
och i utkastlager. Tids- och rumsanalyser har varit viktiga 
för att försöka placera in föremål och platser i kronolo
giska sekvenser.

Typologi och kronologi måste studeras vidare inom 
samtliga geografiska områden. Även om de stora dragen 
ligger fast vad beträffar flintmaterialet i Sydskandinavien, 
återstår finslipningen av detaljerna. Diskussionerna angå
ende typologi och 14C-dateringar visade att man, något 
tillspetsat, kan påstå att typologiska dateringar i större 
utsträckning har kommit att användas parallellt med 14C- 
dateringar i Sydskandinavien och på Västkusten, medan 
större vikt fästs vid 14C-analyser i Mälardalen. Detta 
avspeglas inom den mesolitiska forskningen i Mälarda
len, där det varit svårt att urskilja tydliga kronologiska 
särdrag i artefaktmaterialet. I dansk, skånsk och väst
svensk forskningstradition har det däremot varit möjligt 
att konstruera kronologier genom studier av främst flint
materialet. Flera av mötesdeltagarna påtalade vikten av 
dessa artefaktstudier. Typologiska och stratigrafiska me
toder har också kommit att användas för att datera un
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dersökta platser istället för, eller i kombination med, 
radiometriska dateringar och högsta möjliga strandlinje. 
De olika arbetsmetoderna speglar i hög grad de problem 
som arkeologer möter när det gäller geologiska bestäm
ningar av strandlinjeförskjutningar och transgressions- 
förlopp under stenåldern. Vikten av geologisk forskning 
poängterades också. Landhöjningen och trans- respektive 
regressioner har varit och är komplicerade problem som 
har stor betydelse för stenåldersforskningen. Även om 
14C-analyser har gett nya möjligheter till datering, har de 
värden som erhållits i vissa tidsskeden en stor spännvidd i 
tid. Dessutom innebär reservoareffekten i marin miljö att 
radiometriska data kan vara svåra att värdera p.g.a. de 
justeringar som bör utföras. Problemen med reservoar
effekten är större i de områden som har en hög respektive 
växlande salinitet, vilket är fallet för Västkusten och 
Öresundsområdet.

Undervattensboplatser kan vara svåra att tolka. Ett 
källkritiskt problem är att undervattenslokaler i olika hög 
grad påverkas av strömmar, vilket kan innebära att mate
rialet omlagras eller vattentransporteras. Dessa faktorer 
påverkar i olika hög grad undervattenslokaler inom olika 
områden, som t.ex. kusten längs södra Fyn jämfört med 
Öresund. Undervattensboplatser är emellertid en viktig 
informationskälla som kan belysa nya aspekter på 
råmaterialanvändning då organiskt material är bättre be
varat. Detta visas tydligt av de fynd av textilfibrer och 
träföremål som gjorts på Tybrind Vig, liksom de statio
nära mesolitiska och neolitiska fiskeredskap som tillvara
tagits i samband med Stora Bältundersökningarna. 
Undersökningar under vatten bör därför prioriteras högt.

Mötesdeltagarna ansåg också att husforskningen måste 
vidareutvecklas och jämförelser göras med de studier som 
finns angående brons- och järnåldershus, till exempel när 
det gäller de sociala aspekterna. Vidare underströks det 
att all arkeologisk verksamhet måste vara forskningsin- 
riktad. Exploateringsarkeologin ska våga prioritera och 
koncentrera sig på objekt av hög dignitet.

De periodspecifika problemområden som diskutera
des kan sammanfattas på följande vis:

Senpaleolitikum

Senpaleolitiska fyndlokaler och boplatser är idag kända 
från Västkusten, Skåne och Danmark och tolkas som

tillfälliga jaktstationer eller kortvariga boplatser. Det 
konstaterades emellertid att kännedom om större 
boplatsenheter saknas. Dessa bör, enligt mötesdeltagarna, 
sökas i marina miljöer. Undersökningar av undervattens
boplatser kan därför vara mycket viktiga för att erhålla 
ny kunskap om boplatsstrukturer och regionala likheter 
och skillnader under den här perioden.

Mesolitikum

Inom mesolitisk forskning är frågorna kring kust- och 
inlandsbosättning och säsongsmässighet fortfarande 
aktuella. Det är, trots mycket forskning, oklart om det 
varit en och samma befolkningsgrupp som rört sig mellan 
dessa skilda miljöer. Fyndmaterialets sammansättning skil
jer sig på boplatser i kust respektive inland. Under
sökningar i Jylland har visat att detta kan tolkas på två 
olika sätt. Dels kan olika grupper av människor ha levt 
permanent i kust och inlandsområdet, dels kan det ha 
funnits en större grupp människor som levt stationärt vid 
kusten men delar av gruppen har periodvis vistats i 
inlandet.

Neolitikum

Neolitiseringsprocessen förblir ett centralt problem. Även 
om mycket forskning har bedrivits inom detta område, 
kan det fortfarande vara problematiskt att datera 
fyndmaterial och fyndlokaler från övergången mellan 
mesolitikum och neolitikum. Det påtalades även att 
neolitiska flatmarksgravar kan ha förekommit i större 
utsträckning än vad som hittills är känt från arkeologiska 
undersökningar. Detta gäller såväl perioderna före, under 
som efter det att megalitgravar anläggs.

Dateringsproblematiken gäller också i hög grad den 
gropkeramiska kulturen. Nya dateringar pekar på en 
mycket stor kronologisk spännvidd - ca 2 000 år. Ytterli
gare ett problem är platåeffekten på 14C-kurvan, vilken 
försvårar exaktare dateringar vid övergången mellan- 
neolitikum A och B. Dessutom tillkommer definitions
problemet av gropkeramisk kultur i förhållande till 
trattbägarkultur och stridsyxekultur. Det finns också re
gionala olikheter inom den materiella kultur som tradi
tionellt benämns gropkeramisk kultur.

Etnografiska jämförelser används ofta vid mesolitiska
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studier. Flera av mötesdeltagarna ansåg att sådana jämfö
relser även kan göras vid neolitiska samhällsanalyser.

Symposiet arrangerades av Arkeologiska Institutionen 
vid Lunds universitet och Riksantikvarieämbetet UV Syd i 
Lund. Som mötesarrangörer vill vi tacka alla som tog sig

tid att resa till Lund under ett par dagar före jul 1996. Ett 
särskilt tack riktas till dem som förberedde och höll de 
föredrag som möjliggjorde trevliga och givande diskus
sioner. Vi hoppas också att det framgent ska bli möjligt 
att arrangera fler möten av detta slag.
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Status over de seneste årtiers stenaldersarkæologi i 
Danmark

Jørgen Skaarup

Abstract

Skaarup, J. 1997. A survey of stone age archaeology in Denmark over recent decades. Stenåldersforskning i fokus. 
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Skrifter 39 / University of Lund, Institute of Archaeology Report series Nr 77, pp. 5-16.

For Danish archaeology on the whole the last 30 years have meant rapid development and - in the area of investigation - 
almost total decentralisation, with no less than 48 archaeologically manned local museums in addition to the National 
Museum. Activity is at a very high level, especially as regards the excavation side, but the research branch is also definitely 
included. This is also true of that component of archaeology which encompasses the Stone Age. It is therefore quite a tall 
order to attempt an outline of the last 20-30 years’ most important archaeological achievements in Denmark within the well 
over 12,000-year period that covers the Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic ages.

Luckily, there was plenty of assistance to be drawn from a number of recent abstract works and articles that are 
frequently referred to in the paper. It is in these references that one should search for more illustrative material than that 
which the modest framework of this paper rendered possible.

Jørgen Skaarup, Langelands Museum, Jens Winthersvej 12, DK-5900 Rudkøbing, Danmark.

For dansk arkæologi som helhed har de sidste 30 år 
betydet en rivende udvikling og - på undersøgelsesområdet 
- en næsten total decentralisering med ikke mindre end 48 
arkæologisk bemandede lokalmuseer udover National
museet. Aktiviteten er meget høj, især indenfor under
søgelsesvirksomheden, men også forskningen er godt med. 
Dette gælder også den del af arkæologien, der omfatter 
stenalderen. Det er derfor en ganske stor mundfuld at 
skulle forsøge at opridse de sidste 20-30 års vigtigste 
arkæologiske landvindinger i Danmark indenfor det godt 
12.000 år lange tidsafsnit, der omfattes af ældre og yngre 
stenalder.

Heldigvis har der været god hjælp at hente i en række 
nyere oversigtsværker og artikler, som der i det følgende 
vil blive henvist flittigt til. Det vil også være dér, man skal 
lede efter et fyldigere illustrationsmateriale end det de 
beskedne rammer for nærværende indlæg har muliggjort.

Palæolitikum

Fra senpalæolitikum er fremkommet flere meget vigtige, 
nye bopladsfund og mange enkeltfund. Ældre afsnit af 
palæolitikum er i Danmark med sikkerhed stadig kun 
repræsenteret af de marvspaltede dådyrknogler fra 
Mollerup (Johansen & Stapert 1997).

Alle det nordligste Europas senpalæolitiske kultur
grupper er nu repræsenteret i Danmark, dvs. Hamburg
gruppen. - Federmesser-gruppen. - Bromme-gruppen. og 
Ahrensburg-gruppen. Fundene er dateret både typologisk 
og ved hjælp af C14-dateringer.

Der er tale om rige flintinventarer fremkommet ved 
udgravning og soldning af bopladser, der desværre oftest 
har været beskadiget af pløjning. Organisk materiale er 
yderst sjældent. Hovedparten af pladserne synes at have 
fungeret som jagtstationer på renernes trækruter.
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Hamburg-gruppen er repræsenteret af bopladser ved 
Jelssøerne i Sønderjylland, nylig fremlagt i en større mo
nografi (Holm og Rieck 1992), af en ligeledes sønderjysk 
boplads Sloteng, hvor der også er bevaret faunarester 
(Holm 1992) og af flere pladser omkring bakken Sølbjerg 
på Vestlolland (Petersen & Johansen 1994) (Fig. 1).

Federmesser-gruppen optræder også på Sloteng og 
Sølbjerg - lokaliteterne samt i et bopladsfund på Runde
bakke yderst på halvøen Knudshoved på Sydsjælland 
(Petersen 1992).

Fig. 1. Zinken og skafttungespidser fra Hamburg-bopladsen ved Slots

eng i Sønderjylland. 1:1. Efter Holm 1992.

Bromme-gruppen er i kraft af flittige amatørarkæo
logers indsats blevet dokumenteret over hele Danmark 
gennem talrige nyfundne skafttungespidser. Enkelte re
gionale oversigter foreligger (Henriksen 1996a), men en 
samlet nybearbejdning af det stærkt forøgede fundmate
riale mangler. Enkelte nye bopladsfund med bevarede 
faunalevn er dukket op, bl.a. et fund fra Hasselø Tværvej 
ved Guldborgsund, Falster (Petersen og Johansen 1995).

Ahrensburg-gruppen , der tidligere kun var kendt i 
Danmark fra enkelte løsfund, er nu også repræsenteret af 
bopladsfund, bl.a. på Sølbjerg og Knudshoved-halvøen.

Mesolitikum

Maglemosekultur
Der er stadig en udtalt mangel på bopladsfund fra den 
tidligste del af maglemosekulturen. I det hele taget kun få 
nye, udgravede og publicerede maglemose-bopladser: 
Flaadet (Skaarup 1979), Barmosen (Johansen 1990). Her
til vigtige efterundersøgelser på den sydsjællandske Hol
megård V-boplads, hvor et par skeletter synes at stamme 
fra forstyrrede grave (Fischer 1993a:60). Hyttetomter ken
des fra et par af pladserne og er yderligere blevet dokumen
teret gennem en publikation af krigstidens udgravninger i 
den midtsjællandske Åmose omhandlende de vigtige hytte
tomter fra Ulkestrup. (Andersen et al. 1982) (Fig. 2). Der 
er foretaget flere nærstudier af bopladser og deres 
bebyggelsesmønstre og herunder påvist vigtige strukturer, 
der afspejler hytter på 25-35 m2 (Blankholm 1985; Grøn 
1987). Dette gælder også udenfor Sjælland. Tilsynela
dende har hytterne rummet små (familie) enheder. Der er 
stadig usikkerhed med hensyn til omfanget af gruppernes 
pendling mellem indland og kyst. Et par submarine fund 
fra Øresund er af udgraveren tolket som mulige spor af 
kystbopladser (Fischer 1993b).

Kongemosekultur
Samtlige sydskandinaviske fund er behandlet i et nyligt 
udkommet større studie (Sørensen 1996). Heri er for 
første gang udskilt en særlig overgangsfase mellem mag
lemosekultur og kongemosekultur. Fasen er benævnt Blak 
(II) - fasen efter en submarin bopladslokalitet i Roskilde
fjorden. Den dateres til ca. 6.500-6.100 f.Kr. Andre plad
ser fra denne fase er den submarine Musholm-plads i 
Storebælt og Aggemose på Langeland med en mulig hytte-
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Fig. 2. Opmålingsplan af de bevarede fundamentdele af Maglemose-hytten Ulkestrup I samt af større træstykker i det omgivende udsmidslag. Efter 
Andersen et al. 1982.

rest (Grøn & Sørensen 1995).
Der er i øvrigt kun udgravet og publiceret få bopladser 

fra Kongemosekulturen indenfor de seneste tiår: Brovst 
og 0. Jølby i Nordjylland (Andersen 1970) og den sub
marine Argusgrund - boplads med grave i Smålandshavet 
(Fischer et al. 1987).

Kongemosekulturens opståen er muligvis betinget af 
voldsomme, hurtige havstigninger i perioden ca. 7.000- 
6.400 f. Kr. Stigningerne har med 5 m. pr. 100 år måske 
dannet baggrund for “ Syndf lods-myten ”. Herefter litto- 
nnasvingninger på 0,5-2 m; 3-5 stykker i atlantisk tid og 
1-2 i subboreal tid (Christensen 1993).

Ertebøllekultur
Perioden har været genstand for flere vigtige undersøgelses
projekter i den tidligere Vedbæk-fjord, i Norsminde fjord 
og i Limfjordsområdet (Andersen 1993:65, 1995). Nogle 
af de mest spektakulære fund er fremkommet i forbin

delse med undervandsarkæologiske udgravnings- og 
rekognosceringsprojekter i farvandene vest og syd for Fyn 
(Skaarup 1993). Der tegner sig tydelige regionale for
skelle med Storebælt som et skel mellem øst og vest.

Et stadig stigende antal bopladser er truet af udpløjning 
eller - for de submarine pladsers vedkommende - af ud
vaskning (Skaarup et al. 1996). Nye udgravningsmetoder 
og -teknikker er blevet udviklet sideløbende med øgede 
analysekrav. Det drejer sig om store fladeafdækninger med 
henblik på et bredt indblik i bopladsernes funktioner, 
detailundersøgelser i 0,25 m2-felter, vådsoldning, flint
sammensætning, slidsporsanalyser, supplerende vegetations
historiske undersøgelser, faunaanalyser etc. Alt i bedste 
fortsættelse af de gamle traditioner for tværvidenskabeligt 
samarbejde indenfor ældre stenalders forskningen i Dan
mark.

Der er påvist en række forskelle i lokaliseringen af 
ertebøllekulturens bopladser og markante forskelle i

Status over de seneste årtiers stenaldersarkæologi i Danmark 7



pladsernes størrelse. Køkkenmøddinger - der især kendes 
fra Nord- og Nordøstdanmark - udgør kun én ud af flere 
bopladstyper. De største køkkenmøddinger (Visborg, 
Meilgård, Ertebølle, Bjørnsholm) har vist sig at have 
været beboet gennem mere end 1000 C14 år (Andersen
1995).

Der kan spores en tydelig vækst i antal og størrelse af 
bopladser fra tidlig til sen ertebøllekultur. Enkelte pladser 
synes at have fungeret som specialiserede sæsonbopladser. 
Der er klare indicier for en vis (årstidsbetinget?) pendling 
mellem kysten og indlandet (Fischer 1993a:62)

Manglen på sikre hustomter er stadig udtalt. Udover 
ældre fund fra tørveøer i den midtsjællandske Amose er 
der 2 nye interessante fund fra hhv. Lollikhuse på Sjæl
land og den submarine boplads Møllegabet II ud for Ærø 
(Sørensen 1995; Grøn & Skaarup 1995).

Kendskabet til ertebøllekulturens økonomi er blevet 
betragteligt udvidet (Andersen 1995). Fiskeriets store be
tydning understreges af mange nye fund af fiskegærder og 
ruser, fiskekroge (sågar med line!), lystre, netflåd med line 
og enorme mængder af fiskeknogler fra pladser med gode 
bevaringsforhold (Enghoff 1994).

For jagtens vedkommende er der udover den velkendte, 
bredspektrede jagt på landjordens større kødvildt spredte 
indicier på sæsonvis specialisering i jagt på pelsdyr, ande- 
/søfugle, sæler og hvaler.

Der er foretaget beregninger af skaldyrindsamlingens 
beskedne betydning m.h.t. kalorier. Til gengæld synes 
indsamling af frø og frugter (bevaret især fra submarine 
pladser) at have spillet en væsentlig rolle for ernæringen.

Stammebåde har udgjort tidens vigtigste transport
middel. Flere nye fund har givet både af op til 9 m’s 
længde og har givet vigtige informationer om anvendelse, 
teknologi og materialer (lind eller - sjældent - poppel) 
(Christensen 1990; Andersen 1994). Stammebåde udgør 
stadig periodens eneste kendte fartøjstype, men kan me
get vel have været suppleret af mere sødygtige både be
klædt med bark eller skind.

Forekomster af mellemeuropæiske skolæstøkser på 
ertebøllebopladser vidner om (bytte) forbindelser til eg
nene syd for Østersøen, hvorfra formentlig også inspira
tionen til den første danske keramikproduktion er kommet. 
Tilsvarende synes eksotiske tandsmykker af elg og bjørn i 
sjællandske fund at være et resultat af udveksling over 
Øresund.

Ertebøllekulturens kunstneriske præstationer har længe 
været kendt som geometriske mønstre på ben- og tak
genstande. Nye fund viser spændende mønstre også på 
genstande af træ (Andersen 1987) og sågar sten. I et 
submarint bopladsfund optræder en farvepalet (Skaarup 
1980:8).

Grave udgør en af de allervigtigste nyheder indenfor 
ertebøllekulturen. Der kendes idag over 50 grave + mange 
skeletrester fra udvaskede submarine gravpladser. (Niel
sen & Petersen 1993; Skaarup 1993a). Gravene stammer 
især fra tidlig ertebøllekultur. Der er tale om regulære 
gravpladser med både brand- og jordfæstegrave med og 
uden gravgods. Alle aldersgrupper er repræsenteret. Masse
begravelser med indtil 8 lig forekommer (Petersen 
1990:20 f.) (Fig. 3). Det samme gælder brandgrave med 
foreløbig rester af 5 lig anbragt på et træfad (Petersen 
1990:26f). Der er påvist enkelte bådgrave (Skaarup 1995) 
og sågar hundebegravelser.

Datidens mænd har været 168-170 cm høje, kvinderne 
153-155 cm. Flere af ligene viser spor af vold, og kanni
balisme kendes også. Ligenes køn markeres v.h.a. grav
udstyr og dragtsmykning. Okkermarkering af gravene er 
almindelig. I enkelte tilfælde kan okkeren stamme fra 
dragten.

Submarine bopladser udgør en ny vigtig, men ofte også 
truet fundkategori med meget store potentialer. Der en 
endnu især tale om fund fra ertebølle- og kongemosekultur, 
mens sikre maglemosefund stadig lader vente på sig.

Som eksempler på markante submarine fund kan næv
nes de enestående træsager og en grav fra Tybrind Vig, en 
bådgrav, en hyttetomt og træsager fra Møllegabet-bo- 
pladserne samt Blak-bopladserne. Senest er der i 1996 
gennemført en meget udbytterig, systematisk undervands
rekognoscering af ikke mindre end 45.000 m2 boplads
areal ved Fyns Hoved (Skaarup & Rieck 1996)

Neolitikum

Hele perioden er stadig præget af stor mangel på velbeva
rede bopladser med faunalevn og hustomter. For sen- 
neolitisk tids vedkommende har det dog hjulpet en del på 
det seneste. Vigtigt kildemateriale i form af bopladser og 
højtomter ødelægges i stigende grad af pløjning, og des
værre er forskningsindsatsen specielt m.h.t. udgravning af 
bopladser alt for lav.
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Fig. 3. Ertebølle-massebegravelsen 
med 8 lig fra Strøby Egede i Øst
sjæl land. Efter Petersen 1990.

Der er udkommet flere store publikationer, især inden
for tragtbægerkultur (TRB). De fleste omhandlende kro
nologiske/typologiske problemstillinger (Ebbesen 1975, 
1978, 1979; Davidsen 1978; Skaarup 1973, 1975, 1985; 
Lomborg 1973; Jørgensen 1977 ).

Der er udført vigtige, nye pollenanalytiske undersøgel
ser under megalitgrave og høje og i små moser (Aaby 
1993; Andersen S.Th. 1993). Ekspansivt landbrug (sved
jebrug) gennem TN fører til mere åbne landskaber i sen 
TN, hvor arden kan dokumenteres. Et skifte fra hvede- til 
bygsorter finder sted fra overgangen TN/MN A og fast
holdes videre frem til SN.

Kvæg vinder frem i forhold til får/svin gennem hele 
MN A. Vidnesbyrd om stort arealforbrug gennem hele 
MN A. Fra MN B kan der i Thy, Midtjylland og - i lidt 
mindre udstrækning - i Sydøstjylland dokumenteres store 
skovrydninger.

Tragtbægerkultur (TRB)
Der er gennemført regionale bebyggelsesundersøgelser i 
Østjylland, Sydvestfyn og på øerne syd for Fyn (Madsen 
1982; Andersen 1981; Skaarup 1985). Iflg. disse kan der 
udskilles 2 bopladstyper: 1) Basisbopladser med ager
brug/husdyrhold. 2) Fangtsbopladser, ofte sæsonbenyttede. 
Hertil kommer 3) Befæstede pladser, der kendes fra sen 
TN og i hvert fald frem til midten af MN A. Skiftet fra

mesolitikum til neolitikum kan v.h.a. adskillige (^-date
ringer påvises at have fundet sted indenfor en periode på 
kun 100 år omkring 3.900 f.Kr.

Tidlig-neolitisk TRB
Indenfor de senere år er der udskilt flere regionale, paral
lelt eksisterende grupper i TN - formentlig afspejler dette 
påvirkninger fra sydvest og sydøst. I Jylland er der tale 
om Volling-, Fuchsberg- og - i mere beskedent omfang 
Oxie- eller A-gruppen. På Sjælland: Oxie, Svaleklint- (el
ler nok bedre Havnelev-) og Virum-gruppen. Den fynske 
øgruppe udviser en egen, (syd)østlig påvirket udveksling, 
der dog også omfatter Fuchsberggruppen. Bornholm føl
ger udviklingen i Sydøstskåne (Nielsen 1993a)

Fra tidlig-neolitisk TRB kendes både små og - især fra 
sen TN - store bopladser. Det er endnu helt uafklaret om 
disse repræsenterer enkeltgårde eller små landsbyer. Der 
foreligger kun få og gennemgående usikre husfund. Tom
terne er tilsyneladende alle ret små og med taget båret af 
én række midtstolper (Eriksen 1994; Henriksen 1996b:6) 
(Fig. 4). Fra Muldbjerg-bopladsen i den midtsjællandske 
Amose kendes en rektangulær tomt af en jagthytte (Troels- 
Smith 1960; Skaarup 1973:118 f.. Helt fra tidligste TN 
(Stengade II) kendes alle de almindeligste husdyr: Får/ged, 
svin, oxe (hund)(Møhi 1975).

Jagt, fiskeri og indsamling - overvejende udført fra
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Fig. 4. Tidlig-neolitisk hustomt fra Nabben ved Helnæs Bugt på Sydfyn. 
Eńer Henriksen 1996 b.

særlige pladser - synes gennem hele TN og ind i MN A at 
have udgjort vigtige supplementer til TRB’s økonomi 
(Skaarup 1973). C13 analyser indicerer dog samtidig, at 
fiskeriets og den marine fødes betydning er meget klart 
aftagende i forhold til ertebøllekulturens økonomi.

Befæstede pladser, en anlægstype der optræder i Mel
lem- og Vesteuropa fra 5. årtusinde f.Kr., kendes nu i 
Danmark fra sen TN. Der er foreløbig påvist 25 anlæg 
over hele landet, Bornholm inkl. (Andersen, N.H. 1993). 
Der er tale om meget store og arbejdskrævende anlæg, 
således er det ældste Sarup anlæg på omkring 4 ha. S ar up 
I og II anlæggene udgør de bedst undersøgte danske 
anlæg. En stor samlet publikation af anlæg og fund herfra 
er ved at være klar til udgivelse.

Anlæggene tolkes som samlingspladser, hvor et større 
områdes befolkning har udført offerhandlinger og mulig
vis foretaget foreløbige begravelser i systemgrøfterne. De 
danske anlæg er fra TN (Fuchsberg-gruppen) - MN A Ib/ 
II. Lokaliteterne (og systemgrøfterne) viser ofte spor af 
fortsat brug helt frem til og med MN A V.

Langhøje med træbyggede kamre er en tidlig-neolitisk 
gravform, der i Danmark først er blevet erkendt indenfor 
de sidste 30 år. Gruppen er nu repræsenteret af omkring 
40 anlæg, hvoraf langt størsteparten er fundet i Jylland 
(Madsen 1993). Højene er ofte trapezformede og 0 - V 
orienterede med spor af stolpebyggede facader i den brede 
ende. Op til 5 personer er fundet i kamrene, der ofte 
ligesom facaderne kan være brændte.

Gravgodset er i reglen sparsomt, men suppleres af 
lerkaroffergaver ved facaderne. Keramikken stammer fra 
Volling - og den såkaldte Svaleklint-gruppe. Anlæggene er 
i flere tilfælde ved hjælp af C14 dateringer blevet henført til 
den tidlige del af TN. Inspirationen til langhøj byggeriet

synes at være kommet fra Nordvest- og Nordeuropa i et 
bælte fra England til det vestlige Polen.

Fra sen TN optræder de første metalfund på dansk 
jord i form af kobberøkser og -smykker. Denne lille fund
gruppe er blevet forøget med enkelte nye fund, der bl.a. 
stammer fra jordgrave. (Birkedahl 1994). Nye materiale
analyser peger på en oprindelse for kobbersagerne i det 
østlige Mellemeuropa med Oder som en vigtig forbindelses
vej for vareudveksling.

Kobbersagerne kan være kommet til Danmark ombord 
i stammebåde, som der bl.a. i Amosen er dukket enkelte 
vigtige nyfund op af (Christensen 1990). Spor af bark- og 
skindbåde mangler vi stadig. Indenfor landtransport er 
risveje fra TN blevet påvist i et par sjællandske fund. 
(Nielsen 1993a:87).

Langhøje er ikke den eneste gravform i TN. Der er også 
afdækket enkelte nye jordfæstegrave uden høj, bl.a. en 
spændende mandsgrav fra Dragsholm i Nordvestsjælland 
tilhørende Oxiegruppen. (Nielsen 1981:63 f.) (Fig. 5). 
Endelig er der så megalitgravene, dysserne, der opføres i 
århundrederne på begge sider af overgangen TN/MN om
kring 3.200, og som i MNA I suppleres af jættestuerne.

Flere nye fund, bl.a. fra 2 store sydfynske undersøgelses
projekter, har dokumenteret, at dysser og jættestuer ofte 
er anlagt ovenpå ældre grav- eller kultanlæg, og at de 
ældste dyssebegravelser kun har omfattet ét eller ganske 
få lig. De gravlagte må formodes at have tilhørt en særlig 
elite eller ledende slægt. Nyt er også påvisningen af an
bringelse af offergaver i form af lerkar og flintøkser ved 
dyssernes randstenskæder allerede fra sen TN (Nielsen 
1993a; Skaarup 1985; Skaarup 1993b).

C14 dateringer af adskillige mosefundne menneskeske
letter bl.a. i forbindelse med større gennemgange af neoli- 
tiske offerfund fra Sjælland og De sydfynske øer har 
dokumenteret, at vore tidlige bondeforfædre udover ler
kar, flintredskaber, smykker og diverse slagtofre også ved 
flere lejligheder har ofret mennesker, fortrinsvis unge in
divider, til søens eller mosens frugtbarhedsguder (Skaarup 
1985; Koch in press)

Mellem-neolitisk TRB.
I MN A synes samfundsudviklingen at bygge videre på 
traditioner fra TN. Nye undersøgelser, bl.a. fra de sydfyn
ske øer, viser, at bosættelserne vokser betydeligt både i 
areal og varighed.
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Fig. 5. Tidlig-neolitisk mandsgrav fra Dragsholm i Vestsjælland. T.h. ses de vigtigste dele af gravudstyret. Efter Nielsen 1981.

Der er påvist bosættelser på helt op til 250.000 m2 i 
MN V, hvorfra en i mange henseender meget fundrig 
plads ved Spodsbjerg på Langeland med bevarede træ
konstruktioner nu er færdigbearbejdet og vil blive publi
ceret i 1998 (Sørensen 1998). Der er stadig problemer 
med at påvise sikre hustomter og livlig diskusion af gamle 
fund som Troldebjerg. Fra Bornholm er i 1980’erne dog 
kommet fund af en del tomter af godt 20 m. lange, 
rektangulære huse med én midtstolperække både fra den

tidlige og den sene del af MN A (Nielsen 1993; Nielsen 
1996:23) (Fig. 6).

Udover store basisbopladser anvendes der stadig sær
lige jagtpladser, bl.a. til fugle- og sæljagt. De vigtigste af 
disse bl.a. sælfangststationen på Hesselø er publiceret i 
1973 (Skaarup 1973)

Befæstede pladser opføres stadig i den første del af 
MN A, jvf. Sarup II. Fra MN V har det ved Vasagården på 
Bornholm nyligt kunnet påvises, at en større bosættelse
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Fig. 6. Boplads ved Grødbygård på Bornholm med tomter af rektangu
lære langhuse og cirkulære anlæg fra sen tragtbægerkultur. Efter Niel

sen 1993 b.

dobbelt palisadehegn. Der er fundet spor af ofringer foran 
dette (Nielsen 1996:20 f.).

For megalitgravenes vedkommende har undersøgelser 
af talrige tomter og en del bevarede jættestuer på de 
syddanske øer givet spændende nye resultater m.h.t. kon
struktion og brug. Der er bl.a. påvist trinvis højopbygning, 
hvælvede tagdækker over kamrenes dæksten formet af 
flade sten lagt i en art kalkmørtel og tørmursopbygninger 
med mellemrum udfyldt af kalk eller birkebark (Kaul 
1989). Vigtige iagttagelser fra mange års restaureringer af 
danske megalitgrave er i 1993 blevet publiceret af Sv. 
Hansen. M.h.t. brugen af jættestuerne har analyser af 
skeletter og gravgaver fra den langelandske Hulbjerg- 
jættestue dokumenteret, at ligene ikke har været skelette
rede forud for anbringelsen i kammeret (Bennike 1985), 
og at gravlæggelserne er foregået kontinuert gennem ca. 
1.500 år. Sammen med andre fund tyder dette på, at 
gravlæggelse i en megalitgrav igennem hele dette lange

tidsrum har været forbeholdt en særlig elite (Skaarup 
1985:358, 377). Undersøgelser af offerlagssammen
sætningen har tilsvarende givet vigtige oplysninger om 
ritualerne udenfor gravene.

Skeletmaterialerne fra megalitgravene har ikke alene 
bragt megen værdifuld viden om den mellemneolitiske 
bondebefolknings udseende og sundhedstilstand, men har 
også i glimt givet indsigt i tidens lægekunst i form af 
vidnesbyrd om trepanationer og tandoperationer (Bennike 
1984; 1985) (Fig. 7). Et bopladsfund synes at rumme 
vidnesbyrd om kannibalisme (Nielsen 1981:107)

De mystiske kulthuse fra tidlig MN A, der blev erkendt 
i 1950’erne er nu påvist i 10 eksempler - alle fra Nordjyl
land (Becker 1993). Et tilsvarende lille rektangulært træ
bygget anlæg udgravet under en dyssetomt på Strynø i Det 
Sydfynske Øhav i 1982 kunne tyde på, at kulthusene har 
langt videre udbredelse og højere alder end tidligere anta
get.

Indenfor TRB’s mellemneolitiske gravskik og dødekult 
er der også i 1960’erne og 1970’erne lagt et stort arbejde i 
udgravning og publikation af de såkaldte stendyngegrave 
i Nordvestjylland. Mens der af jordgrave fra MN A kun 
kendes omkring en snes, er antallet af stendyngegrave 
oppe på omkring 500. Dateringerne spænder fra MN A

Fig. 7. Overkæbe fra mandskranium fra Hulbjerg-jættestuen på Lange
land. Borehullet mellem rødderne på kindtanden i midten udgør det 
ældste vidnesbyrd om tandbehandling i forhistorisk tid. Efter Bennike 

1984.
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oppe på omkring 500. Dateringerne spænder fra MN A 
II-V med tyngde i IV-V. Gravene og de tilhørende “døde- 
huse” ligger ofte i lange rækker (v. Torsted 91 grave over 
1,2 km - v.Vroue et endnu større antal over 1,7 km) 
(Jørgensen 1977, 1993). Gravrækkerne markerer mulig
vis længst forsvundne vejlinier. Bortset fra rester af okse
tænder ved nogle få “grav”gruber er der hidtil aldrig 
fundet bevarede skeletrester i disse gådefulde anlæg, der 
så godt som altid er fremkommet på let sandjord.

TRB’s moseofringer er blevet behandlet af flere for
skere. Der er kun få nyfund. Lerkarofre bliver fra midten 
af MN A næsten afløst af flintøkser og - mejsler. Dyre- og 
menneskeofre er stadig i brug (Koch in press; Ebbesen
1993).

De senere års forskning har påvist mange regionale 
variationer i MN A indenfor anlæg, grav- og offerskikke, 
redskaber, våben og ikke mindst keramik. Der er proble
mer med at overføre hele det langelandsk baserede 
kronologisystem til det øvrige Danmark, hvor især Lindø- 
fasen er svagt repræsenteret. Formentlig er det nødven
digt at udvikle nye, regionale kronologisystemer, der må 
indbyrdes synkroniseres.

UN B
Overgangen til MN B/enkeltgravstid (ca. 2.800 f.Kr.) mar
keres i pollendiagrammerne i store dele af Jylland af 
omfattende skovrydninger (Andersen, S. Th. 1993). Også 
i den materielle kultur og i gravskikken er der i det 
centrale Jylland tegn på store samfundsmæssige omvælt
ninger. En af årsagerne kan være en klimaforværring.

Rydningerne indicerer øget vægt på kvæghold/fåre
hold. Byg er nu den helt dominerende kornsort.

Østjylland og øerne er ikke præget af omvæltningerne. 
Hér tyder nylige analyser af fundmaterialet på en rolig, 
kontinuerlig udvikling fra MN A til MN B med fortsat 
anvendelse af samme bosættelses-, offer- og gravlokaliteter 
og kun gradvis indsivning af nye skikke (Fig. 8).

Kronologisk er det af stor betydning, at adskillige C14 
dateringer og nye stratigrafiske iagttagelser fra Jylland 
viser, at enkeltgravskulturen (EGK) efterfølger TRB’s MN 
V fase uden overlapninger. (Hansen & Rostholm
1993:116.)

Oprindelsen, specielt for den jyske EGK er stadig un
der livlig diskussion (Kristiansen 1988,1991; Damm 1993; 
Sørensen 1995).

Fig. 8. Rekonstruktion af oksekærre fra enkeltgravstid, hvor vogndele for 
første gang dukker op i danske stenalderfund. Efter Nielsen 1993 a.

Bopladserne og dermed økonomien er fortsat meget 
dårligt belyst. Flere fund af ardspor under høje vidner om 
landbrug. Jagt og indsamling er øjensynlig stadig aktuelt 
på særlige pladser (Andersen 1983). Ganske få hustomter
- alle nyfund - (Vorbasse, Hemmed, Bornholm) viser fort
sat eksistensen af langhuse med én midtstolperække (Niel
sen 1993b).

Offerhandlinger med nedlæggelser af flintøkser, strids
økser og - i meget begrænset omfang - lerkar ved våd
områder har været genstand for nye analyser, der bekræfter 
fortsættelse af traditioner fra MN A. I samme retning 
tyder flere nye offerfund med lerkar og økser ved periodens 
gravhøje. Indenfor de sidste 30 år er der afdækket mere 
end 600 nye gravfund fra EGK. Omkring 90% fra Jylland
- hovedparten af resten fra De sydfynske øer (Hansen & 
Rostholm 1993).

I Jylland drejer det sig om begravelser i høj eller efter- 
begravelser i megalitgrave.

En enkelt helt nyfundet fladmarks-gravplads er dog 
blevet afdækket i Nordjylland. Flere nye gravtyper er 
blevet erkendt, bl.a. er der nu registreret omkring 70 
grave med træbyggede ringgrøfter. På øerne er der især 
tale om efterbegravelser i megalitgrave, men også flad
marksgravpladser og enkelte grave under lave høje er 
påvist. Således bl.a. en meget rigt udstyret grav fra 
Knardrup i Nordsjælland (Larsen & Sørensen 1994).

Crubekeramisk kultur (GRK)
GRK har været et begreb i Danmark siden 1950 ‘erne og 
fund (pilespidser) herfra har siden spillet en vigtig rolle i
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diskussioner om MN's kronologi. (Becker 1982; Rasmus
sen 1993).

To vigtige bopladsfund fra 1980’erne: Kainsbakken og 
Kirial Bro, begge på Djursland, har atter gjort GRK ak
tuel i Danmark. Fundene viser begge en blandingsøko
nomi med tamdyrhold, fiskeri og indsamling samt jagt på 
hav- og landvildt (Rasmussen &C Richter 1991; Rasmus
sen 1993).

Pladserne er knyttet til den ældre del af GRK og kan 
ud fra C14 dateringer vises at have været beboet samtidig 
med de ældre faser af jysk EGK. Dette ændrer afgørende 
ved ældre opfattelser af GRK’s kronologiske placering i 
Danmark.

Sammen med tilsvarende danske pladser omkring Kat
tegat og i Limfjorden tolkes de 2 djurslandske bopladsfund 
nu som repræsentanter for en selvstændig kulturgruppe 
udviklet lokalt ved overgangen til MN B på grundlag af 
den sene TRB, men under nær kontakt med og indflydelse 
fra fangstprægede grupper i Vestsverige (Rasmussen 
1993:115).

Senneolitikum (SN) - Senneolitisk kultur.
Stenalderens ca. 600 år lange slutafsnit, SN, er i Danmark 
blevet belyst gennem mange nye fund, og perioden har på 
det allerseneste været behandlet i en netop udkommet, 
meget spændende disputats (Vandkilde 1996).

SN synes at repræsentere en jævn videreudvikling fra 
EGK med vigtige impulser, bl.a. m.h.t. metalproduktion, 
fra Klokkebægerkulturen i NV-Europa og Aunjetizkulturen 
i Centraleuropa.

Grav- og offerskikke er også i vid udstrækning præget 
af traditioner fra EGK. Den første metalproduktion i 
Danmark kan med sikkerhed knyttes til SN’s slutafsnit. 
Konturerne af en øst- og en vestdansk kulturregion synes 
at tegne sig helt fra periodens begyndelse (Lomborg 1973).

De mange fund fra SN viser en tæt bebyggelse over 
hele landet, både ved kysterne og i indlandet. Bopladser
nes fauna- og floralevn dokumenterer, at kvæghold og 
dyrkning af byg stadig har været de væsentligste økono
miske faktorer. Fund af senneolitiske genstande på mange 
fangstpladser føjer endnu et økonomisk aspekt til.

Et nyt, vigtigt fund af en vævegrube fra en SN A- 
boplads ved Holsted i Sydjylland viser, at uldtøj nu for 
alvor spiller en rolle i husholdningerne (Rindel 1994) 
(Fig. 9). Endelig tyder fund af nordjyske flintminer og de

Fig. 9. Rekonstruktion af den senneolitiske vævegrube fra Holsted i 
Sydjylland. Efter Rindel 1994.

mange danske flintdolke i fund fra Syd- og Mellemsverige 
og Nordtyskland helt ned til Holland på et særdeles 
veludviklet distributionssystem. (Nielsen 1981:138)

Særlig vigtige er de mange nye fund af senneolitiske 
huse, der er kommet indenfor de sidste 25 år. Periodens 
huse var før den tid et næsten ukendt kapitel. I det 
nordlige Jylland er siden 1970’erne afdækket flere lang
huse med tagbærende midtstolper og forsænket bolig
ende. Disse huse har siden fået følgeskab over det meste af 
Danmark inkl. Bornholm af nogle meget store, regelmæs
sige, stolpebyggede langhuse med én tagbærende række 
midtstolper. De største af disse huse eller gårde når mod 
slutningen af SN op på længder af 30-45 m. (Nielsen 
1993b:95). De rangerer dermed blandt de største hus
bygninger vi overhovedet kender fra dansk oldtid, hvilket 
også siger noget om periodens økonomiske formåen. 
Spørgsmålet om bosættelserne har fundet sted i enkelt
gårde eller små landsbyer (eller evt. begge dele) er stadig 
uløst.

De store langhuse med midterstolper fortsætter i øv
rigt ned i ældre bronzealder, hvor de først ved overgangen 
fra periode I til II afløses af en ny langhustype med parvise 
tagbærende stolper (Rasmussen & Adamsen 1993:136). 
Men det er en anden historie, der går ud over denne 
gennemgang af dansk stenalderarkæologis udvikling i de 
seneste tiår.

14 Jørgen Skaarup
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De senaste kvartsseklets stenåldersarkeologi i Skåne

Lars Larsson
Abstract

Larsson, L. 1999. The last twenty-five years of Stone Age research in Scania. Stenåldersforskning i fokus. Riksantikvarieämbetet, 
Arkeologiska Skrifter 39 / University of Lund, Institute of Archaeology Report series Nr 77, pp. 17-46.

This exposé covers research since the mid 1970s in the county of Scania, southernmost Sweden. It is a subjective view of an 
important part of Swedish archaeology. One reason is that the research carried out recently is much better remembered than 
what happened in the early part of the period in question. Another reason for the subjectivity is that I have played an active 
part in the excavation as well as the interpretation of the Stone Age.

The antiquarian organisation in Scania has not been easy for outsiders to understand. Before 1970 most of the rescue 
excavations very carried out by the Historical Museum as part of the Institute of Archaeology, University of Lund, with a 
mandate from the County Custodian of Antiquities (Landsantikvarien). Due to the increasing number of commissions 
which could not be performed within the established organisation, a regional office of the National Heritage Board - the 
Southern Archaeological Excavations Department (UV-Syd) - was established in Lund. Besides this office, excavations of 
Stone Age sites have been carried out by Malmö Museum and Kristianstad County Museum. Research excavations by the 
Institute of Archaeology have been done from the Historical Museum in Lund.

Up to the second half of 1980s the number of rescue excavations involving Stone Age remains was small, at least in 
relation to the increasing number of sites excavated later on. The predominant method, removing the topsoil before starting 
the excavation, was good for finding houses from the Bronze and Iron Age but did not improve the identification of Stone 
Age sites. In the 1980s the number of Stone Age excavations directed from the Historical Museum was at its maximum. 
However, the activity decreased during the 1990s at the same time as the number of rescue excavation including Stone Age 
remains increased dramatically.

During the 1970s small but problem-oriented excavations were conducted at Early Mesolithic bog sites in the central 
part of Scania. Excavations in north-eastern Scania focused on sites from the Pitted Ware culture. The important 
excavations of settlement sites as well as megalithic tombs in south-eastern Scania, carried out since the early 1960s, were 
finished. Due to the construction of a ring road, several excavations including the Mesolithic as well as the Neolithic were 
excavated. UV-Syd performed rescue excavations of Neolithic sites in western Scania.

In the 1980s the Mesolithic cemeteries in southern Scania were excavated. Research involving megalithic tombs was 
focused on sites in western Scania. The multidisciplinary Ystad Project, comprising a part of southern Scania, included 
several Stone Age excavations. Due to the expansion of land used for industry, Neolithic sites were excavated by Malmö 
Museum. Digging for a large gas pipeline along western Scania resulted in the documentation and excavation of some Stone 
Age sites.

In the 1990s some late Mesolithic bog sites were excavated under the direction of the Historical Museum. In the last 
years of the last century excavations including Stone Age remains were performed by Malmö Museum due to the 
construction of an extended infrastructure linked to a bridge crossing the strait of Öresund. At the same time, the 
rearrangement of a railway along the coastal zone of western Scania turned out to include a number of Mesolithic as well as 
Neolithic sites. In 1998 about 200 archaeologists were involved in excavations in western and south-western Scania — the 
most intensive rescue excavation campaign ever undertaken in southern Sweden.

The low excavation activity in the 1990s by the members of the Institute of Archaeology is alarming. I think that the 
highest creativity in research is obtained in the interaction between work with theory and work based on empirical evidence. 
Reducing field activity to those institutes performing rescue excavation is not in line with what I think is acceptable research 
within the university.

Surveys of monuments and sites have played an important role in Stone Age research. A revised survey of Scania was 
undertaken in the 1980s and early 1990s. This survey was aimed at finding hidden sites only to be identified through the 
remains on the surface. Several thousand new sites were registered. The results of this survey were the basis for special 
surveys within the project The Hidden Cultural Landscape. As a result, many more sites were found. An estimation of these 
results show that about 3% of all sites were found during the revised survey.
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Different factors affect research. During the 1970s, with the “New Archaeology as the main theoretical discourse, interest 
was focused on the Mesolithic, while research based upon post-processual theory is often oriented to monuments and central 
places from the Neolithic. New methods in excavation also affected which remains would be preserved and considered. The 
special skill of individual researchers provided an important contribution to Stone Age research. Institutions such as the 
Department of Quaternary Geology, including the Palaeoecological Laboratory, the Laboratory for Ceramic Research and the 
Laboratory for 14C dates has provided results of major importance for Stone Age research. Experts in osteology in Lund and 
Stockholm, and especially from Gothenburg, have provided eminent contributions. Stone Age research has acted as an 
inspiration and a creative base for studies in Scania by foreign archaeologists.

During the period in question, research on the Late Glacial was widely expanded by geologists and palaeoecologists. This 
made it much easier to understand the colonisation of the southern part of the Fenno-Scandian peninsula. At least three phases 
with land-bridges have been identified. Several sites were found, a good number in northern Scania, the earliest one including 
tools which probably showed traditions from the Hamburgian culture to those with tools typical of the Ahrensburgian culture. 
A large number of datings from reindeer prove the existence of a large population as late as the early Pre-Boreal. The large 
number of reindeer antlers and skeletal remain in bogs might be remains from hunting on ice during the winter.

The number of excavations of Early Mesolithic sites was small. The most important were excavations of huts with levelled 
floors in south-eastern Scania and rescue excavations which revealed several sites in northern Scania. Late early Mesolithic sites 
were found on the bottom of the Öresund, and one of them was partly excavated. Excavations of sites from the Late XIeso 11thic 
were numerous. Large sites with cemeteries were found in southern as well as western Scania. Inland settlements of different 
sizes were found, from small bog settlements to large base camps including several features. The variety of sites provides a good 
view of the social system during the Late Atlantic period. It also makes detailed information on the regional and interregional 
networks of major importance in understanding the introduction of agriculture.

New research on Early Neolithic sites has improved our knowledge about chronology as well as social systems and 
settlement interactions between the coastal area and the inland. Earthen long barrows of an early date have been excavated, and 
of equally early age are the flint mines in south-western Scania. New studies aimed at the experimental use of axes as well as 
deposition rituals in bogs have enlarged our knowledge considerably. From the early Middle Neolithic small sites but only a 
modest number of large sites have been excavated. Research into megalithic tombs had an important continuation from the 
1960s, including excavations and studies of the large body of previously excavated material. The megaliths and their contents 
inspire a variety of studies with different links to the contemporaneous society. Probably the only known causeway enclosure, 
from western Scania, might be dated to the transition from the Early to the Middle Neolithic. New excavations in north-eastern 
and north-western Scania revealed new aspects of the Pitted Ware culture. Other studies showed the close relation between this 
culture and the late Funnel Beaker culture. Our knowledge of the early Battle Axe culture of the late Middle Neolithic is still 
very fragmentary. However, the later part of the culture is represented by some sites, also those including houses. Places 
probably of ceremonial importance have recently been found in south-western and western Scania. They are formed by one or 
more palisades enclosing an area of more or less geometric shape. They exhibit interesting similarities to henges from the British 
Isles and are regarded as the second generation of central places. They seem to be dated to the transition from the early to the 
late Middle Neolithic (MN A/MN B). Another site of ceremonial interest is found in south-eastern Scania, including remains 
from the destruction of a large number of flint tools, mainly axes. Our knowledge of sites and especially houses from the Late 
Neolithic has improved tremendously. Different forms, from houses with sunken floors to those with a length of more 35 
metres, have been documented. Excavation of graves in south-eastern Scania give us a differentiated picture of the mortuary 
structure. Bog sites in south-western Scania exhibit a variety of depositions which also included artefacts from the Late 
Mesolithic until the Bronze Age.

However, not all applications of research are chronologically related. Various analyses of flint such as use-wear and with 
technical implications have presented very interesting results as well as reappraisals. Experimental archaeology has given a 
better understanding of different aspects of Stone Age from the building of small huts to the erection of megalithic tombs.

For the future we might hope for an interest in a contextual perspective on the cultural landscape, including relations 
between the use of one and the same site throughout the Stone Age, preferably the whole of prehistory. One may also hope for 
studies with international perspectives. The southern Baltic is bordered not only by Scania but by Danish isles, northern 
Germany, north-western Poland as well. This wider perspective of interrelated coastal areas should be an interesting aim of 
research. Because of the newly finished large rescue excavations we may expect new perspectives on Stone Age societies. But still 
the Stone Age of large parts of Scania is very fragmentarily known. One must also pay attention to the reduction and destruction 
of Stone Age remains by such factors as exploitation, cultivation and acid rain. Remains from the Stone Age, preserved for 
thousands of years, are now being destroyed at an increasing speed.

Lars Larsson, Arkeologiska institutionen, Lunds universitet, Sandgatan 1, S-223 50 Lund, Sverige.
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I svensk stenåldersforskning har Skåne som landskap men 
också som forskningmil) ö intagit en speciell position. 
Denna exposé över skånsk stenåldersforskning kommer 
att beröra de insatser som utförts sedan mitten av 1970- 
talet d.v.s. de senaste 25 åren. Detta betyder inte ett totalt 
utelämnande av alla de viktiga insatser som utförts tidi
gare. De har beaktats ifall de haft en betydande roll i en 
långsiktig forskningsinsats eller varit av speciell betydelse 
för den under den aktuella tidsrymden genomförda forsk
ning. En del av fältinsatserna är av äldre datum men har 
genom publicering under den aktuella tidsrymden kunnat 
inlemmas i den kunskapsbas som påverkat debatten. En 
speciell karaktär har de insatser om vilka jag har känne
dom men som saknar eller givits en begränsad publice
ring. Dessa har jag redovisat med utgångspunkt från 
muntlig information.

Denna översikt gör inte anspråk på att vara heltäck
ande. Den ger en tydligt subjektiv bild av vad jag uppfat
tar som betydelsefullt i stenåldersforskningen. Närminnet 
är oftast gott liksom fornminnet; för perioden däremellan 
sviker däremot hågkomsterna påtagligt. Det framgår tyd
ligt i denna presentation att vad som inträffat under den 
senare delen av den behandlade perioden oftast är mera 
ingående behandlat än dess äldre skede. Det som fortfa
rande är aktuella forskningstemata är lättare att disku
tera än de som i vissa fall funnit en för tillfället acceptabel 
förklaring eller av andra skäl inte känns lika aktuella. Ett 
speciellt dilemma är ju också att jag ingått som aktör i 
denna forskning med försök till en balansgång mellan 
självförhärligande och självutplåning.

Man kan tycka att en begränsning till Skåne är ett 
uttryck för en alltför markerad lokal patriotism. Detta 
kan dock försvaras med att Skåne under den aktuella 
tiden blivit föremål för det största antalet utgrävningar i 
Sverige i förhållande till sin yta (se statistiken från UV i 
Arkeologi i Sverige 1981-1990).

Relationen mellan exploateringsutgrävning och 
universitetsinstitutionens utgrävningar

I ett regressivt perspektiv bör Skånes speciella status i 
antikvarisk hänseende aktualiseras. Det är viktigt att på
peka att nästan samtliga exploateringsundersökningar fram 
till slutet av 1960-talet genomfördes av personal från 
Lunds universitets historiska museum (LUHM, förkort

ningen kommer framledes att användas för att beteckna 
institutionsinsatserna) och blev därmed direkt kopplade 
till den forskning som där bedrevs (Stjernquist 1984). 
Visserligen hade landsantikvarieorganisationen inrättats 
redan år 1943 men med ett ständigt underbemannat kon
tor var ett nära samarbete med LUHM nödvändigt för att 
kunna genomföra uppdragen. I första hand blev det 
assistenterna och amanuenser vid LUHM som fick ta hand 
om undersökningarna. Här fanns möjlighet att åta sig 
utgrävningar som berörde det specialområde inom vilket 
respektive anställd bedrev forskning. Men inte så sällan 
var det andra prioriteringar som kom att vara avgörande.

De omfattande infrastrukturella satsningarna och bygg
nationen under senare delen av 1960-talet krävde 
exploateringsarkeologiska insatser av en sådan omfatt
ning att de inte längre kunde rymmas inom etablerade 
organisationsformer. Undersökningsverksamheten i södra 
Sverige - Riksantikvarieämbetet UV-Syd - etablerades 
därför år 1970 (Widholm 1979). Detta innebar att en klar 
bodelning genomfördes mellan exploateringsarkeologi och 
LUHM:s övriga åtaganden.

Om det var till fördel eller nackdel, därom kan man 
framföra olika åsikter. En självklar kontakt mellan 
institutionsarbete och fältarkeologi försvann och därmed 
en vid meritering för LUHM:s anställda. Jag var involve
rad i LUHM:s sista exploateringsundersökningar och fick 
erfara hur mycket tid som åtgick till dessa och hur de 
inskränkte på annat museiarbete. Detta ger mig en något 
mera positiv syn på uppdelningen. Däremot är det utan 
tvekan så att uppdelningen blev alltför abrupt och defini
tiv. Under långa perioder därefter var kontakten mellan 
LUHM och UV-Syd otillfredsställande. Det har därför 
varit extra tillfredsställande att se hur en nära kontakt 
åter etablerats under de senaste åren och hur personal 
från UV-Syd aktivt deltagit i den aktuella forskningen.

En viktig aspekt är också att det i Malmöhus län, till 
skillnad från andra landsdelar, inte funnits något länsmu
seum. Därtill har flera aktörer varit verksamma i 
exploateringsarkeologin: UV-Syd, Malmö Museer, Kultu
ren och vid några tillfällen även LUHM. I denna till synes 
heterogena verksamhetsbild har Malmö Museer spelat en 
viktig roll när det gäller stenåldersundersökningar. Muse
ets undersökningsverksamhet kom igång under 1960-ta- 
let och kom under 1970- och 1980-talet att expandera 
kraftigt (Roth et al. 1979). Inom Kristianstads län har

Det senaste kvartsseklets stenåldersarkeoiogi i Skåne 19



Fig. 7. Det undersökta materialets kronologiska tyngdpunkt för under- Fig. 2. Andelen stenåldersundersökningar av samtliga perioder utförda 
sökningar utförda av repektive regionskontor inom Riksantikvarieäm- av UV-Syd. Sammanställning av Ulf Säfvestad. 

betet Enligt Bennet et al. 1988.

Länsmuseet utfört undersökningar av lämningar från 
mesolitikum och neolitikum men resultaten har inte fått 
den uppmärksamhet som de i några fall borde tillmätas. 
Ännu har man inte funnit den slutgiltiga museala struktu
ren i det sammanslagna Skåne län. Aktörerna i exploa- 
teringssammanhang blir därmed desamma.

Det finns inte någon statistik över stenåldersunder- 
sökningarnas andel av samtliga utgrävningar under 
LUHM:s uppdragstid, men jag har ett intryck av att den 
var förhållandevis stor. Statistiken från UV-Syd, som om
fattar tiden 1971-1995, visar på att andelen stenålders
undersökningar fram till andra halvan av 1980-talet var 
av förhållandevis begränsad omfattning (Fig. 1-2). Ök
ningen under andra halvan av 1980-talet hänger samman 
med speciella insatser med anledning av den då pågående 
reviderade inventeringen. Bilden ger faktiska tal, inte an
delar av totalinsatsen, men en studie av UV:s insatser 
1964-84 visar att stenåldersundersökningarna inte hade 
någon tyngdpunkt bland insatserna inom UV-Syds verk
samhetsområde (Bennett et al. 1988). 1970- och 1980- 
talets inriktning på matjordsavbaning bidrog till att brons- 
och järnåldersbosättning uppmärksammade på ett annat 
sätt än tidigare. De diffusa kulturlagren som ofta karaktä
riserar stenåldersboplatserna, i de få fall där de överhuvud 
taget fortfarande fanns kvar, har lätt kunnat förbises eller

bortprioriterats. Speciellt gäller detta de fall då matjords- 
avbaningen inte övervakades. I flertalet större undersök
ningar har enstaka anläggningar visat sig tillhöra stenåldern 
men de har inte tillmätts samma betydelse som exempelvis 
de senare anlagda husen. Detta är ett helt förståeligt ställ
ningstagande då ju vår kunskap om brons- och järn
ålderns bebyggelse, genom den nya undersökningsmetoden, 
på ett markant sätt vidgats och fördjupats.

LUHM:s tidigare så betydelsefulla fältinslag i sten- 
åldersforskning kom att vidmakthållas och därtill fördju
pas under 1970- och 1980-talet. Det måste betonas att jag 
här talar i egen sak vilket naturligtvis tydligt färgar min 
bild av händelseförloppet under den aktuella tiden. Under 
flera år kom grävningsmetodiken att skilja sig betydligt 
mellan den mera traditionella vid LUHM och den vid UV- 
Syd samt Malmö museum. Vid LUHM var de maskinella 
insatserna ytterst begränsade vilket delvis beror på att 
medel till detta inte fanns eller att de valda grävnings- 
objekten i vissa fall inte lämpade sig för denna form av 
metodik.

Hur omfattande stenåldersforskningen var på Lunds 
Universitets Historiska Museum, senare Arkeologiska in
stitutionen och Historiska Museet, kan exemplifieras ge
nom den procentuella andel i den egna tidskriften, 
Meddelande från Lunds universitets historiska museum
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fram till 1995 och därefter Lund Archaeological Review 
(Andreasson et al. 1998) (Fig. 3). Från att under 1970- 
talet omfatta nästan hälften av artiklarna har stenålders- 
forskningen i tidskriften reducerats till att under 1990-talet 
omfatta ungefär en tredjedel av artiklarna, i paritet med 
bidrag som behandlade järnåldern.

Denna utveckling kan relateras till intresset för 
stenåldersstudier bland studenter på C-kursstadiet (Wal
lin 1997) (Fig. 3). Hos dessa var stenåldersforskning av 
litet intresse för att under 1980-talet nå en andel på 
omkring 50 % av uppsatserna. Under 1990-talet kan 
nivån uppfattas så att inriktningen av C-uppsatser av
speglar stenåldersforskningens omfattning enligt presenta
tionerna i institutionens tidskrift.

Utgrävningsinsatserna

Avsikten är inte att presentera en heltäckande redovisning 
av samtliga undersökningar utan omnämna insatser av 
större betydelse:

1970-talet
Små men klart problemorienterade utgrävningar genom
fördes av de tidigmesolitiska lämningarna i Bare mosse, 
västra Skåne i LUHMrs regi (Welinder 1971). De 
mesolitiska mossboplatser i Ageröds mosse, mellersta 
Skåne blev föremål för omfattande undersökningar i 
LUHM:s regi (Larsson 1978). Utgrävningarna inleddes i 
Nymölla-området i nordöstra Skåne och berörde främst 
gropkeramiska boplatslämningar (Wyszomirska 1979). 
De sedan tidigt 1960-talet pågående forskningsprojekten 
1 Hagestad och Löderup, sydöstra Skåne inriktades bl.a. 
på undersökning av megalitgravar i LUHM:s regi (Ström
berg 1971,1980, 1982).

I Malmö museums regi undersöks i samband med bl.a. 
anläggande av inre ringvägen ett stort antal hotade forn- 
lämningar däribland utgrävningar av de mesolitiska 
boplatslämningarna vid Segebro (Larsson 1982b) och den 
omfattande neolitiska boplatsen vid Hindby mosse (Svens
son 1986).

Riksantikvarieämbetet UV-Syd genomförde ett flertal 
undersökningar därav bl.a. av gropkeramiska boplatser 
vid Jonstorp i nordvästra Skåne (Carlie 1996) och läm
ningar av en trattbägarfyndplats vid Stävie i västra Skåne 
(Larsson 1982a).

930 1°4°- 1950- 970-
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Fig. 3. Procentuell fördelning av artiklar relaterade till stenåldersforskning 
(1) och järnåldersforskning (3) i Meddelande från Lunds universitets 
historiska mueum och Lund Archaeological Review samt andelen C- 
uppsatser med inriktning på stenåldersstudier (2). Enligt Andreasson et 
al. 1998: Fig. 8 med tillägg.

1980-talet
Mycket omfattande undersökningar pågick i LUHM:s 
regi. Bland dessa ingick Skateholmprojektet med ut
grävningar av senmesolitiska boplatser och gravar i södra 
Skåne (Larsson 1984b). Utgrävningarna i Nymölla avslu
tades med undersökning av trattbägarbosättning (Wyszo
mirska 1988a). Även megalitgravar i västra Skåne blir 
föremål för undersökning (Hårdh 1982, M. Larsson 
1988b). Det tvärvetenskapliga Ystadsprojektet med in
riktning på kulturlandskapet från neolitiseringen till det 
nutida fullåkerslandskapet kom att omfattar betydande 
utgrävningar av stenålderslämningar (Larsson, L. 1992c; 
Larsson, M. 1992).

Malmö museum genomförde utgrävning bl.a. av stora 
områden för industribyggnation vid Fosie, södra Malmö 
(Björhem & Sävestad 1989), Hindby offerkärr (Svensson 
1993) och flintgruvsområdet vid S. Sallerup (Rudebeck 
1987).

UV-Syd:s exploateringsutgrävningar omfattade bl.a. 
insatser för Sydgas i västra Skåne (Räf 1996).

1990-talet
Den fältinriktade undersökningsinsatsen, utöver seminarie- 
grävningarna minskade betydligt vid LUHM. Ett flertal av 
dessa kommer att förläggas till en mesolitisk bebyggelse 
vid Bökeberg (Regnell et al. 1995) och till Ringsjöholm
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(Sjöström 1998). Begränsade stenåldersutgrävningar i 
LUHM:s regi genomförs i början av årtiondet bla. av ett 
par långhögar (Larsson 1992a) och senpaleolitisk bosätt
ning (Larsson 1994).

Stora undersökningar utfördes i Malmöområdet med 
utgrävningar för Öresundsbroförbindelsen under 1996- 
1997 och därefter för Yttre Ringvägen under 1998 som 
helt dominerande inslag (Billberg et al. 1995). Flera av 
insatserna kom att beröra stenåldersbebyggelse. På UV- 
Syds lott föll utgrävningar i samband med flera infra- 
strukturella satsningar där den största, undersökningar 
för Västkustbanan under 1998 av sträckan mellan Lands
krona och Kävlinge, redan har fått stor betydelse för 
stenåldersforskningen (Andersson et al. 1997; Svensson 
& Karsten 1997; Svensson 1998). Undersökningarna för 
en ny sträckning av E 4 gav möjlighet att vidga kunska
pen om förhållandena i den nordvästra delen av landska
pet (Karsten SC Knarrström 1997, 1998b).

Under 1998 pågick de största insatserna inom exploate- 
ringsarkeologin som någonsin genomförts i Skåne. Unge
fär 200 arkeologer var anställda i de olika undersökningarna 
där stenålderslämningar utgjorde en betydande andel.

Aktiviteten från LUHM:s sida har under 1990-talet 
varit väsentligt lägre än under de tidigare två decen
nierna. Jag har i andra sammanhang och vill även här 
framföra min oro för att fältinsatser spelar en så liten roll 
i forskningen inom institutionen. Jag är väl medveten om 
att bedrivande av fältarkeologi inte är en garant för god 
forskning men är av den bestämda uppfattningen att teori 
och empiri bör kombineras. I en kreativ arkeologiforskning 
med en källkritisk och realistisk syn på de förhistoriska 
lämningarnas betydelse men också deras begränsning har 
fältarkeologin en given plats. Hur skall det annars vara 
möjligt att framledes kunna bevara en kreativ, ömsesidig 
dialog mellan institutionen och de som utfört exploa- 
teringsundersökningarna? Den senare parten har insett 
betydelsen av att satsa på ett större inslag av analys- och 
tolkningsinsatser. För närvarande pågår en snabb utveck
ling av den metodologiska sidan av fältarkeologin som 
gör det ytterst svårt för institutionsforskare att följa upp, 
för att inte tala om att prestera utvecklingsbefrämjande 
bidrag ifall man inte själv deltar i fältarkeologi. Att sam
arbetet mellan exploateringsarkeologin och universitets- 
arkeologin har ökat är bara att glädjas åt. Men det får 
inte bli en förevändning för att institutionsarkeologin inte

skall agera i fält. Detta dilemma har uppmärksammats 
och bidragit till att några av de främsta företrädarna för 
den postprocessuella arkeologin bedriver fältarkeologi
ska projekt (Bradley & Edmonds 1993; Tilley 1994; 
Hodder 1999). Detta är något även för svenska forskare 
att ta efter. Att bedriva fältarkeologi innebär omfattande 
insatser. Förarbetet med finansiering, tillståndsgivande 
och logistik är betydande. Det blir allt svårare att upp
fylla samma krav som de vilka åläggs exploateringsarkeo
login beträffande snabb rapportering liksom de grävandes 
behov av kringutrustningen. Detta medför ökade kostna
der som exploateringsarkeologin delvis har kunnat kom
pensera med högre uttag av exploatören men som har 
blivit allt svårare att få gehör för hos anslagsgivande part. 
Därtill kommer ofta de fältarkeologiska insatserna i kläm 
i den moderna tidens allt större krav på exempelvis 
arbetstidsreglering och familjelivets behov. Att gräva är 
idag sällan något vilket man liksom tidigare kunde ägna 
sommaren eller helger åt. Jag hoppas likväl att inte alltför 
många arkeologer vid våra universitetsinstitutioner i fram
tiden väljer bort fältarkeologiska insatser. Det är trots allt 
i relation till en god inblick i fältarkeologins möjligheter 
och begränsningar som vi får tillfälle till att bedöma 
relevansen för våra egna och andras tankar kring forntida 
samhällen.

Fornlämningsinventering

I ett internationellt perspektiv finns det knappast motsva
righeter till den fornminnesinventering som pågått sedan 
1930-talet. Förstagångsinventeringen genomföres i Skåne 
under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. Resultatet blev 
att ca. 1600 fornlämningar registrerades i Malmöhus län. 
Inventeringen fick redan från början betydelse för den 
antikvariska verksamheten men dess roll i forskningen 
var mycket begränsad. Bland insatser av betydelse för 
skånsk stenåldersarkeologi har däremot den reviderade 
inventeringen en given plats. Denna inleddes 1985 i Mal
möhus län och slutfördes 1987 (Tronde 1985; Holmgren 
& Tronde 1990). År 1992 inleddes den reviderade inven
teringen i Kristianstads län som avslutades under 1996 
(Tronde & Holmgren 1996).

Metodiken för förstagångsinventeringen vara utveck
lad utifrån mellansvenska förhållanden och inriktades 
främst på synliga fornlämningar. Den reviderade invente-
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ringen kom att ta hänsyn till fullåkerslandskapets speciella 
förutsättningar med de under mark dolda fornlämningar- 
na. Till skillnad från tidigare insatser kom huvuddelen av 
arbetet att inriktas på fältinsatser under vår och höst då 
åkrarna kunde besiktigas. Därmed kom de flintförande 
boplatserna, merparten daterade till neolitisk tid, att ut
göra en väsentlig andel av det ökade fornlämnings- 
beståndet. Ca. 3000 boplatser registrerades i Malmöhus 
län (Holmgren & Tronde a).

Resultaten har fått betydande användning vid ställ
ningstaganden av antikvariska myndigheter i samband 
med olika exploateringar. Trots en välgrundad nyoriente
ring vad avser inventeringarnas inriktning framgår det 
dock klart att betydande källkritik behäftar resultaten 
(Karsten 1990). Variabler som när på året inventeringen 
utförts, inventerarens kompetens och intresse ger ytterst 
varierande resultat.

I projektet Det dolda kulturlandskapet som bedrivits i 
samarbete mellan Arkeologiska institutionen, Malmö 
museum, UV-Syd och RAÄ:savdelning för fornlämnings- 
inventering i Karlskrona har vissa socknar varit föremål 
för specialinventering med extra tid för att bedöma den 
reviderade inventeringens tillförlitlighet. Speciell omsorg 
nedlades för att bevandra åkrarna vid lämpligast tänk
bara besiktningsförhållanden och vid tidpunkter då så 
mycket åkermark som möjligt ej var besådd.

Vi kan ta ett exempel på resultaten av dessa special
insatser. Utifrån de källkritiska variablerna ovan, bedöm
des inventeringen av V. Vemmenhög socken i Sydskåne 
vara av hög kvalité. Förstagångsinventeringen 1968 redo
visar inga boplatser medan man vid den reviderade inven
teringen 1987 dokumenterade 5 boplatser, varav 4 daterade 
till bronsåldern. Specialinventeringen år 1993 innebar att 
38 sten- och bronsåldersboplatser, varav flertalet av neo- 
htisk karaktär, registrerades (Holmgren & Tronde a)!

Utifrån specialinventering i flera socknar ger en grov 
skattning ungefär 20 boplatser/kvkm och därmed 95.000 
boplatser i Malmöhus län. Med utgångspunkt från de 
3000 registrerade boplatserna medför detta underlag att 
3 % av det totala antalet boplatser har kommit med vid 
den reviderade inventeringen.

De privatsamlingar som dokumenterats vid den revi
derade inventeringen rymmer ett material med stora 
forskningsmässiga potentialer (Karsten 1990). Den revi
derade inventeringen redovisar nästan 2000 privat

samlingar i Malmöhus län med ca. 20.000 föremål. Men 
att det finns ett betydande mörkertal även för privat
samlingarna framgår av en inventering som genomförts 
parallellt med specialinventeringen i fält. I V. Vemmenhög 
socken registrerades två privatsamlingar vid besök av ett 
20-tal gårdar vilket motsvara 75 % av gårdarna. Vid 
specialinventeringen år 1993 framkom ytterligare 3 nya 
samlingar i de återstående gårdarna (15 % av gårdarna) 
(Karsten a). Den betydande ökningen i de fåtal återstå
ende gårdarna kan förklaras med att de anställda vid 
regelrätta inventeringar inte har tid nog att kontakta 
gårdsägare på ett sådant sätt att förtroende uppstår och 
därmed gårdsfynd presenteras.

Bakgrunden till att fornminnesinventeringen kunnat 
drivas är Kartverkets behov av att framställa nya versio
ner av den ekonomiska kartan. På detta sätt har behovet 
inom en samhällssektor resulterat i utvecklingen av ett 
utomordentlig betydelsefullt bidrag till arkeologin. Det är 
högst olyckligt att man från ledande antikvarisk myndig
het fortsättningsvis kommer att lågprioritera denna in
sats. Den reviderade inventeringen visar hur ny syn på 
fornlämningsbegreppet genererar nya former av forntida 
lämningar. Framtida forskning kommer att resultera i nya 
värderingar och därmed kommer tidigare ej uppmärk
sammade lämningar att integreras i fornlämningsbilden.

En allt större betydelse tilldrar sig analysen av äldre 
lantmäteridokument. På skifteskartorna uppträder speci
ellt markerade åkerimpediment eller åkernamn som kan 
utmärka platsen för sedan länge försvunna megalitgravar 
(Riddersporre 1992). Speciellt för Skåne finns den s.k. 
rekognosceringskartan som upprättades under 1810-ta- 
let. Avsikten var att exempelvis markera våtmark olämp
lig för trupprörelser men den har visat sig vara av mycket 
stor betydelse när landskapet före den omfattande 
dräneringen under de senaste 150 åren skall presenteras. 
En annan skånsk specialkarta av betydelse är den av Olof 
Arrhenius upprättade kartan över fosfatinnehållet inom 
de skånska områden där sockerbetsodling förekom 
(Arrhenius 1934).

Forskningsmiljöer av betydelse för stenålders- 
forsknings inriktningen

Intresset för en viss period eller ett visst tema uppvisar 
betydande variationer. Här spelar speciella faktorer en
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ibland avgörande roll. Den rådande teoretiska inrikt
ningen är en sådan faktor som styr forskningsinriktningen 
och valet av undersökningsobjekt. Även i exploaterings- 
arkeologin där yttre faktorer styr valet av undersöknings
områden sker ett medvetet och omedvetet urval av 
undersökningsobjekt som styrs av rådande intressen inom 
arkeologisamhället. Även om man inte direkt är anhäng
are till den teoretiska hållning vilken arkeologins “jet- 
settare” tillfälligtvis predikar som den enda saliggörande 
så påverkas man av vad för temata som befinner sig i 
diskussionens centrum. De diskuteras flitigt och därmed 
finns argumenten för en speciell inriktning av för- och 
slutundersökningen lättare tillgänglig. Det blir också lät
tare att finna acceptans för en rådande ståndpunkt i 
forskarsamhället.

New Archaeology med ett särskilt intresse för låg
tekniska samhällen och samhällsorganisationens basen
heter bidrog till ett speciellt intresse för mesolitikum. 
Goda bevaringsmiljöer med möjlighet till olika naturve
tenskapliga analyser blev speciellt eftersökta inom denna 
forskningsinriktning. Den post-processuella arkeologins 
intresse för sociala uttrycksformer såväl inom som mellan 
samhällen har bidragit till ett större intresse för neolitikum. 
Konstruktioner som kunnat knytas till olika uttryck för 
föreställningsvärlden har därvid varit speciellt attraktiva. 
Valet av undersökningsobjekt vid universitetsinstitution
ernas undersökningar har också påverkats av vad som för 
tillfället anses ha största möjlighet att finna stöd i anslags- 
givande fonder.

Nya uppmärksammade fenomen är en annan styrande 
faktor. Vanligtvis påträffas dessa fornlämningar av en till 
synes ren tillfällighet. Exempel på sådana är vad avser 
mesolitikum gravfältet vid Bøgebakken på Själland 
(Albrethsen & Brinch Petersen 1977) och inom neolitikum 
de omfattande neolitiska grop- och hägnadssystemen vid 
Sarup på Fyn (Andersen 1988, 1997). Dessa har bidragit 
både till nya forskningsinriktningar och direkta priorite
ringar i exploateringssammanhang.

Nya metoder i såväl utgrävningssituationen som vid 
den efterföljande analysen är viktiga styrfaktorer. Att 
tillämpa en undersökningsteknik som omfattande mat- 
jordsavbaningar gav nya resultat under 1970- och 1980- 
talet. När utvecklingsmöjligheterna för denna metod kom 
till “vägs ände” inriktades istället intresset på den infor
mation som dolde sig i matjorden. Metoder att tillvarata

material såsom förkolnade makrofossil genom floatation 
är ett exempel på hur ett tidigare känt men svårtillgängligt 
material ökar i antal och därmed ger underlag för vidgade 
analyser och tolkningar.

En alltför markerad forskningsinriktning vid en insti
tution kan också få den motsatta verkan vid att doktorander 
i opposition, leda eller på grund av att de känner sig 
hämmade väljer helt andra forskningsfält än de etable
rade forskarna.

Merparten av stenåldersforskningen som berör Skåne 
har av självklara skäl bedrivits inom LUHM. Under flera 
årtionden har forskningsinsatser som omfattat geogra
fiskt begränsade områden under en längre eller kortare 
förhistorisk tidsrymd bedrivits. Detta har blivit något av 
ett kännetecken för institutionen. Inom stenålders
forskningen har Märta Strömbergs insatser i Hagestad- 
området, sydöstra Skåne haft en avgörande betydelse 
både vad avser att göra stenåldersforskning internatio
nellt känd liksom ett föredöme för utformningen av fort
satt forskningverksamhet. Andra liknande men mera 
kortvariga insatser har varit Bożena Wyszomirskas stu
dier inom Nymölla i nordöstra Skåne, Birgitta Hårdhs 
studier av de västskånska megalitgravarna, den egna in
satsen i Ageröds mosse, mellersta Skåne och vid Skate- 
holm i södra Skåne och de insatser som kom att inrymmas 
inom Ystadsprojektet. Tids- eller temaspecifik forskning 
beskrivs nedan i samband med den kronologiskt baserade 
redogörelsen.

Enskilda individers specialkompetens och förmåga att 
etablera nya forskningsmiljöer kan också bidraga till att 
utveckla en viss arkeologiinriktning. Några skånska 
forskningsmiljöer med specialkompetens ska särskilt om
nämnas. Keramiska forskningslaboratoriet under mång
årig ledning av Birgitta Hulthén, sedan av Anders Lindahl, 
byggdes upp på 1970-talet och kom att 1995 förklarades 
som ett laboratorium av nationell status. En viktig marke
ring av laboratoriets betydelse blev Hulthéns doktorsav
handling som utifrån skånskt material visade på den 
keramiska analysens möjligheter (Hulthén 1977). Flera 
forskare har kommit i åtnjutande av laboratoriets resur
ser och forskningsinsatser (Hulthén 1985).

Status som nationellt laboratorium har också Dendro- 
kronologiska laboratoriet under mångårig ledning av Tho
mas S. Bartholin uppnått. Bartholins insats i projektet 
Alvastra pålbyggnad visar på metodens användningsom
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råden inom stenåldersforskningen (Bartholin 1978). Av
seende det skånska materialet har insatserna inriktats på 
vedanatomiska analyser från flera stenåldersboplatser. För
utom att bestämma artinnehållet i prover för radiometrisk 
analys kan andra viktiga resultat som perspektiv på ex
empelvis materialval och närmiljö uppnås (Larsson & 
Bartholin 1978; Bartholin & Berglund 1992). Laborato
riet för C 14-dateringar, för vilket Sören Håkansson un
der många år var föreståndare, har ombesörjt ett flertal 
dateringar till gagn för stenåldersforskningen under de 35 
år som laboratoriet existerat. Laboratoriets inriktning 
och övergång till acceleratordateringar genom Göran Skogs 
ledning har givit Lundainstitutionerna tillgång till topp
moderna resurser.

Samtliga tre speciallaboratorier är knutna till Paleo- 
ekologiska laboratoriet (f. d. Kvartärbiologiska laborato
riet). Flera forskare knutna till detta laboratorium, där 
dess ledare Björn Berglund speciellt skall framhållas, har 
haft ett mångårigt och nära samarbete med den skånska 
stenåldersforskningen. Laboratoriets betydelse för denna 
forskningen både vad avser direkta forskningsresultat men 
också genom inspirerande forskningssamarbete liksom 
genom diskussioner med kolleger kan inte nog framhållas 
(ex. Berglund 1969, 1991; Gaillard et al. 1988; Görans
son 1988b; Lemdahl 1983). Samarbetet har givit den 
sydsvenska stenåldersforskningen en privilegierad ställ
ning i landet.

I den ymniga lundensiska forskningsmiljön har andra 
forskare med specialkompetens verkat. Hakon Hjelmquist 
vid Växtekologiska institutionen har genom sin djupa 
kunskap om makrofossil presenterat betydelsefulla in
blickar i den äldsta agrarhistorien (Hjelmquist 1979,1982, 
1985,1992). Denna forskningsinriktning har förts vidare 
av Mats Regnell vid UV-SYD (Regnell 1998).

Den förhållandevis goda bevaringsmiljön i vilken skån
ska stenålderslämningar ofta påträffats har bidragit till 
nära kontakter med osteologins företrädare. Den främste 
företrädaren är Johannes Lepiksaar verksam vid Natur
historiska museet i Göteborg som med sin djupa kunskap 
inom flera specialområden berikat den skånska stenålders
forskningen (Lepiksaar 1971; 1978; 1982; 1983). Hans 
arbete har fortsatts av Leif Jonsson vid UV-Väst (Jonsson 
1986; 1988).

Ove och Evy Persson som var knutna till LUHM har 
genomfört analyser av humanosteologiskt material (Pers

son 1979; Persson & Persson 1984; 1988). Elisabeth 
Iregrens anställning vid Arkeologiska institutionen i Lund 
medförde att ämnet historisk osteologi knöts till institu
tionen vilket bidragit till att berika stenåldersforskningen 
(Iregren & Lepiksaar 1993). Vid Paleoekologiska labora
toriet finns därtill en grupp ledd av Ronnie Liljegren vars 
faunahistoriska forskning har varit av stor betydelse (Lil
jegren 1975; Liljegren & Lagerås 1993; Liljegren & Ek
ström 1996). Under de senaste åren har de specialtjänster 
i makrofossilanalys och osteologi som upprättats vid UV- 
SYD kopplats till stenåldersundersökningar liksom att de 
deltar i forskning som berör skånsk stenåldersarkeologi i 
allmänhet.

Det bör poängteras att personer och laboratorier långt 
utanför det skånska området bidragit med viktiga insat
ser som berör områdets stenåldersforskning. Inom ani
mal- och humanosteologisk forskning har Ebba During 
vid Osteologiska forskningslaboratoriet i Stockholm läm
nat viktiga bidrag (During 1989). Arkeologiska forsknings
laboratoriet vid Stockholms universitet, en aktiv skapelse 
av Birgit Arrhenius, har genom analyser av olika slag 
bidragit med viktiga resultat (Arrhenius 1990; Lidén 1995). 
Roger Engelmark vid Institutionen för arkeologi i Umeå 
har i flera sammanhang visat vilket informationsvärde 
det ligger i makrofossil och andra till agrarekonomin 
knutna lämningar (Engelmark 1992)

Dansk stenåldersforskning, främst den som behandlat 
närområden som Själland och Bornholm, har varit och är 
av stor betydelse som inspirationskälla för den skånska 
forskningen. Få danska forskare har däremot direkt in
tresserat sig för skånska förhållanden (Nielsen 1979). 
Mer av samarbete skulle förekomma så att man både från 
svensk och dansk sida undviker de nationellt inriktade 
undersökningsområdena. En märklig konsekvens av denna 
nationella inriktning är de spridningskartor över företeel
ser i Danmark där Bornholm placerats som en stor ö i 
Kattegatt norr om Själland.

Stenåldersskåne utifrån de senaste 25 årens 
arkeologi

Senpaleolitikum
Vad avser de senglaciala förhållandena i södra Sverige har 
det under de senaste två årtiondena bedrivits omfattande 
kvartärgeologiska undersökningar. Dessa har medfört att
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vi idag kan basera informationen om isavsmältningen 
liksom introduktionen och sammansättning för flora och 
fauna på ett omfattande forskningsunderlag (Björck et al. 
1988; Lemdahl 1988). Den nordvästra delen av Skåne var 
den första delen av Sverige som blev isfri för mer än 
14.000 år sedan under Bøllinginterstadial.

Av speciell betydelse för studiet av invandringen till 
Sydsverige av både dj ur och människor är de nya under
sökningarna som visar på stora och snabba förändringar 
av Öresundsområdets utformning (Björck 1996). Tidi
gare har man uppfattat södra Öresund som landbrygga 
under senglacial tid och därmed räknat med obehindrade 
kontakter inom betydande delar av Sydvästskandinavien. 
De nya geologiska undersökningsresultaten visar på ett 
mycket mer invecklat förhållande mellan land och vatten 
med minst tre stadier med landbrygga eller möjlighet till 
invandring under senglacial tid.

1960 påträffades den första senpaleolitiska boplatsen 
vid Segebro vid Malmö (Salomonsson 1962b). Först i 
slutet av 1980-talet inleddes nya forskningsinsatser inom 
perioden genom projekt Senpaleolitisk bosättning i Syd
sverige vars målsättning var att med olika metoder söka 
efter Sveriges äldsta bebyggelse. Genom insatser inom 
projektet belädes ett flertal enkelfynd av tångespetsar av 
Brommetyp liksom platser med ett fåtal redskap där 
tångespetsarna är dominerande. Dessa fyndplatser mar
kerar tillfälliga läger med mycket begränsad framställ
ning av redskap. Flera fyndplatser finns belagda i norra 
Skåne med koncentration till Finjasjön (Larsson 1994,
1996) (Fig. 4). Att redskap förutom i Limhamnsflinta 
också tillverkats i nordostskånsk kristianstadsflinta visar 
på en god kännedom om råmaterialsituationen inom 
betydande delar av landskapet. Vid Mölleröd invid Fin- 
jasjöns norra strand har påträffats lämningar av bosätt
ning vars materiella kultur antyder en tradition från 
Hamburgkulturen. Det råder dock en viss osäkerhet av
seende den senpaleolitiska tillhörigheten för vissa av fyn
den vid Finjasjön liksom från andra platser i Skåne 
(Knarrström 1996; Edring 1997; Knarrström & Kärre- 
fors 1997).

Med tanke på att organiskt material inte bevarats på 
de senpaleolitiska fyndplatserna är resultaten från syste
matisk genomgång och datering av mossfunna skelett
delar från olika djurarter ytterst betydelsefulla. Därav 
framgår bla. att älg invandrat tidigt i Allerød och att häst
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Fig. 4. Spridningen för de senpaleolitiska fynden i Skåne. I: enstaka 
Bromme-spetsar, 2: ansamling av Bromme-spetsar, 3: utgrävda 
senpaleolitiska fyndplatser, 4: fynd av bearbetat horn eller ben, 5: 

Lyngbyhackor.

uppträder i Skåne redan under sen Allerød (Liljegren & 
Ekström 1996). En betydande andel av rendateringarna 
hamnar inom perioden 10.400-9600 BP vilket anger att 
denna art existerat i sydligaste Sverige under sen Yngre 
Dryas och den äldre delen av preboreal tid. I relation till 
det antalet belägg för Brommekulturen är antalet fynd för 
Ahrensburgkulturen ytterst fåtaliga. Detta skall ses i rela
tion till det stora antalet belägg för Ahrensburgskulturen 
eller traditioner från denna som förekommer på den 
svenska västkusten (Kindgren 1996).

De mossfunna skelettdelarna från främst ren kan vara 
reultatet av djur som ljutit en naturlig död. Men fynden 
från några små mossar vid Hässleberga i sydvästra Skåne 
kan tyda på ett annat förhållande. Vid tömning av dessa 
för kräftodling påträffades ett betydande antal skelett
delar av ren men också häst och fjällräv. Snittmärken på 
benen liksom bearbetningsspår på ett renhorn visar på att 
ben- och hornansamlingen tillkommit genom mänsklig
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insats sannolikt i form av lämningar efter kortvariga 
jaktuppehåll på isen under sen Alleröd och Yngre Dryas 
(Larsson et al. a)

Tidigmesolitikum
De goda bevaringsmiljöerna i de skånska mossarna har 
varit en viktig förutsättning för att bedriva arkeologiska 
undersökningar. Under 1970-talet var intresset för tidig
mesolitikum speciellt tydligt. I Skåne genomfördes under
sökningar av mossboplatser från Maglemosekultur i Bare 
mosse och Ageröds mosse (Welinder 1971; Larsson 1978). 
I det senare området var insatserna en utvidgning och 
komplettering av undersökningarna från 1940-talet (Alt
hin 1954). Forskningen under 1980-talet inom tidigmeso
litikum var av begränsad omfattning i Skåne och endast 
undantagsvis kom exploateringar att beröra moss- och 
fuktmarker som i så fall bortprioriterades. Strömbergs 
publicering av små grunda anläggningar i sydöstra Skåne 
vilka tolkats som hyddbottnar har bidragit med vidgad 
kunskap om bostadskonstruktioner utöver de funna i 
mossmark. Att de är belägna i ett område endast några få 
kilometer innanför den forna kusten ger också inblick i 
den tidigmesolitiska bosättningsstrukturen (Strömberg 
1986).

Genom omdragning av riksväg E4 har den mesolitiska 
bosättningen i gränslandet mellan Skåne och Småland 
uppmärksammats (Karsten & Knarrström 1997,1998b). 
Betydande bosättning från nästan uteslutande tidig
mesolitikum har belagts vid sjöar och mossmarker. Här 
uppträder förutom från söder importerad flinta även 
kvartsmaterial.

Kunskapen om bosättningen som omfattar den äldsta 
delen av tidigmesolitikum har varit och är fortfarande 
bristfällig. Delvis beror detta på att betydande kustområ
den senare dränktes genom transgressioner. Genom speci
ella forskningsinsatser och undersökningar knutna till 
Oresundsbron har bosättningslämningar påträffats. Samt
liga har dock tillhört sen Maglemosekultur eller varit av 
yngre ålder. Därtill har bosättningsspåren framkommit i 
sekundärt läge som visar på strömmars och vågors 
destruktiva kraft (Larsson 1983b; Fischer 1993). Endast i 
ett fall, vid Saxåns submarina åmynning nordväst om 
Landskrona har intakta lämningar efter en tidigmesolitisk 
boplats belagts och blivit föremål för en partiell under
sökning (Larsson 1999c).

Senmesolitikum
Insatserna som berört senmesolitisk bebyggelse har under 
det senaste kvartsseklet varit av större omfattning än de 
som berört tidigmesolitikum. Undersökningarna av 
senmesolitiska gravfält och boplatser vid Skateholm på 
Skånes sydkust under första delen av 1980-talet kom att 
bli omfattande med tre fyndplatser med en kombination 
av bosättning och gravfält (Larsson 1984, 1988b) (Fig. 
5). Detta visade att kombinationen av gravfält och bo
plats som först belagts vid Bøgebakken vid Vedbæk 
(Albrethsen & Brinch Petersen 1977) var ett vanligt före
kommande fenomen.

Exploateringsarkeologiska insatser vid Tågerup söder 
om Landskrona under 1998 har resulterat i att omfat
tande boplatslämningar från Kongemose- och Ertebølle- 
kultur liksom ett mindre gravfält undersökts. Det senare 
dateras till en förhållandevis tidig del av senmesolitikum 
(Karsten & Knarrström 1998a).

Några tidigare undersökta gravar kan också härröra 
från senmesolitisk tid. Möjliga aspiranter är en grav i 
Häljarp (Jennbert 1984b) och en dubbelgrav i Nymölla. 
Den senare påträffades under en trattbägarboplats med 
en ung man, sannolikt med trepanering, och en 30-årig 
kvinna med ockra och ett par mikrospånfragment 
(Wyszomirska 1979; Persson 1979).

I samband med insatser inom Ystadsprojektet under
söktes boplatsen Bredasten från Ertebøllekultur belägen i 
Oja-Herrestads mosse som under senatlantisk tid utgjorde 
en havsvik (Larsson, M. 1986). Av speciell betydelse fram
står ett ovalt område begränsat genom ett dike. I områ
dets centrala del påträffades ett hundskelett. Genom 
inventering uppmärksammades inom Öja-Herrestads 
mosse en motsvarighet till den långvariga bosättnings- 
struktur, med boplatser förlagda till öar och uddar, som 
framkommit vid undersökningen av Skateholmslagunen 
ca. 20 km längre västerut. På den skånska västkusten har 
bosättningen vid Segeå från mellersta delen av mesolitikum 
haft en liknande utformning (Larsson 1982b).

Fynden av använda flintföremål i gravar som de från 
Skateholm har tolkats som att gravritualen inte varit 
tydligt struktualiserad utan starkt styrd av tillfälliga, emo
tionella uttrycksformer (Knutsson 1995). Detta baseras 
på etnografiska källor av fångstsamhälle i marginal
områden och kan därför ifrågasättas som modell för 
mesolitiska samhällen i de områden som under yngre
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Fig. 5. Grav från det senmesolitiska gravfältet Skateholm i södra Skåne. 

Graven rymmer en vuxen man placerad på magen.

förhistoriska skeden räknas som centralbygder
Utgrävningarna i Ageröds mosse hade varit forsknings- 

grävningar även om en av dem - Ageröd V - hade påträf
fats i samband med torvtäkt under slutet av 1940-talet 
(Larsson 1983a). I Rönneholms mosse belägen söder om 
Rönne å, men en del av samma fornsjöbassäng, har torv
täkt pågått under lång tid. Det område som exploaterats 
omfattar ca. 3 kvkm. Under början av 1990-talet hade 
högmossetorven hyvlats bort varvid exploateringen av 
fornsjölagren inleddes. Därvid uppmärksammades läm
ningar efter mesolitiska mossboplatser som i storlek mot
svarade de danska “hyttetomterna”. Fem har hitintills 
undersökts. De dateras från sen Maglemosekultur till 
tidig Ertebøllekultur. Två närbelägna boplatser, lokalise
rade ca. 800 m från fast land, är väl avgränsade. Ben har 
helt lösts upp men bearbetat trä är välbevarat. Vid prov
grävning invid ytterkanten av Rönneholm 8 påträffades 
en depå om 107 spån (Larsson 1999b). Denna boplats 
dateras till tidig Kongemosekultur.

Invid Ringsjöns västra strand har undersökningar in
riktats på en boplats - Ringsjöholm - belägen på en 
långsmal sandsporre delvis parallell med den forna stran
den (Sjöström 1998). Sporren var på båda sidor omgiven 
av mossmark vilket bidrar till mycket goda bevarings- 
förhållanden. I ett antal mindre bosättningsytor kan över
gången från Maglemosekulturens smala mikroliter till 
Kongemosekulturens snedpilar följas.

Invid transportlederna mellan kust och inland har yt
terst få boplatser blivit föremål för undersökning. Boplat
sen Hög vid Lödde å, ca. 6 km från mynningen får betraktas 
som en sådan. Den visade sig vara en boplats från 
Kongemosekultur, välbevarad genom överlagring av sand i 
samband med höga vattenstånd (Iregren & Lepiksaar 1993).

För att förstå inlandsbosättningen under Ertebøllekultur 
ger de omfattande undersökningarna av boplatsen Böke- 
berg III vid Yddingen i sydvästra Skåne ett värdefullt 
bidrag. Omfattande ytor av bosättningsytan liksom ut
kastet har undersökts. En ingående paleoekologisk analys 
visar att boplatsen utnyttjats under minst tre stadier 
(Regnell et al. 1995). Ett flertal arter av vilda växter har 
identifierats och kan ha utnyttjats som föda. Fynd
materialet visar en intressant uppdelning av föremål mel
lan boplatsyta och utkast. I det senare förekommer redskap 
av flinta, ben och horn i sådant läge att de tycks utgöra 
medvetna nedläggningar av rituell karaktär.

28 Lars Larsson



O-o
I'I .1.1.1. I

TM'I'I

Fig. 6. Boplats vid Mossby från tidigneolitikum med kulturlager och hus. Enligt M. Larsson 1992.

Den i slutet av 1960-talet undersökta kustboplatsen 
Löddesborg, västra Skåne från sen Ertebøllekultur kom 
att utgöra underlaget för Kristina Jennberts avhandling 
(1984a). Slutsatsen i denna, att neolitiseringen varit en 
utdragen process och kunskapen om de nya näringarna 
överförts genom äktenskapskontakter mellan grupper lik
som att odling kanske inletts för att framställa öl, kom att 
ge nya argument åt den debatt som pågått sedan mitten 
av 1800-talet (Jennbert 1986). Det finns indikationer på 
att odling kan ha praktiserats under senmesolitisk tid men 
dess såväl ekonomiska som sociala betydelse är ytterst 
oklar (Göransson 1988a, 1991).

Tidigneolitikum
Mats Larssons avhandling om den tidigneolitiska bosätt
ningen baseras på boplatser framkomna vid exploaterings- 
undersökningar i sydvästra Skåne (1984). Han kunde visa 
på att de äldsta boplatserna, tillhöriga Oxiegruppen, var 
knutna till inlandets varierande backlandskap medan de 
yngre är belägna inom kustzonens lerområden. Larssons 
tudelning av tidigneolitisk trattbägarkultur - TN I och 
TN II - har allmänt accepterats för Sydskandinavien.

Inom Ystadsprojektet vilket berörde relationen mellan 
människan och hennes omgivning fram till nutid (Berg
lund 1991) kom bosättningen under tidigneolitikum att 
bli ett prioriterat tema. Genom omfattande inventeringar

(Larsson & Olausson 1992) och utgrävningar kombine
rat med resultaten från flera pollenanalyser kunde 
kulturlandskapet i undersökningsområdets olika sektio
ner under neolitikum rekonstrueras (Larsson, M. 1991a, 
1991b, 1991c, 1991d, 1992). Under tidigneolitikums 
äldsta del uppträder en tudelning av kulturlandskapet i 
ett kustnära och ett inre med en närmast opåverkad zon 
däremellan. Under TN II sker, liksom i sydvästra Skåne, 
en förtätning av bosättningen till de kustnära områdena. I 
dessa kan bosättningen under hela trattbägarkultur följas 
med upprepade omläggningar av bosättningen inom ett 
begränsat område (Larsson, M. 1992). Motsvarande 
bosättningsprocess kan beläggas inom andra delar av 
Sydskåne (Larsson, L. 1992c). Genom arkeologiska un
dersökningar kunde en hustomt från en tidig del av TN I 
beläggas vid Mossby med oval form och en rad tak
bärande stolpar (Fig. 6). Liknande husformer men med 
försänkt golv har också belagts i sydöstra Skåne (Ström
berg 1978).

Trots ett i flera fall kustnära läge för de tidigneolitiska 
boplatserna synes fynden peka på en minimal betydelse 
av fångst och ett till synes helt dominerande inslag av 
jordbruk och boskapsskötsel (Larsson 1995). En helt an
nan bild framträder ur fyndmaterialet från samma tid i 
nordöstra Skåne. Vid Nymölla, med anknytning till Hanö- 
bukten, är inslagen av de nya näringarna närmast obefint-
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Fig. 7. Det primära stadiet som långhög av Örnakulladösen i sydvästra Skåne.

liga (Wyszomirska 1988a). Även inom en förhållandevis 
liten region som Skåne är det ytterst tveksam att diskutera 
i termerna om en enda process från fångst- till agrar
samhällen. Flera processer, delvis intregrade, kan ha före
kommit. Att se förändringen som ett teleologiskt fenomen 
är också missvisande. Beroende på förutsättningar av 
social och ekonomisk art har relationen mellan fångst och 
jordbruk varierat.

Långhögarna tillhör en neolitisk fornlämningskategori 
som tilldragit sig betydande uppmärksamhet. Sedan de 
först uppmärksammades i Danmark på 1970-talet (Mad
sen 1979) har ett betydande antal undersökts. Ett projekt 
igångsattes under tidigt 1990-tal för att utröna ifall samma 
tidiga monumentalgravform också uppträdde i Skåne. 
Genom ett par undersökningar av en förmodad dös och

en långdös fastställdes att de primärt uppförts som lång
högar (Larsson, L. 1992a, Sjöström & Pihi 2000) (Fig. 7). 
De uppföres redan i tidig TN I och används under hela 
tidigneolitikum. Ytterligare ett par långhögar har belagts 
i arkivmaterial liksom i direkt fältsammanhang (Rudebeck 
2000; Lindahl Jensen 2000).

Genom exploatering av krita har vid S. Sallerup öster 
om Malmö förhistorisk gruvdrift uppmärksammats se
dan början av seklet (Olausson et al. 1980). Ett begränsat 
område där den antikvariska insatsen endast tillät doku
mentation visade sig vid avschaktning att rymma ca. 400 
gruvhål vilket ger en fingervisning om gruvdriftens om
fattning (Rudebeck 1987, 1998). De nedgrävningar som 
undersökts varierande från grunda gropar till schakt med 
ett djup mellan 2 och 7 meter. C 14-dateringar visar att en
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omfattande gruvdrift inleddes redan under den tidigaste 
delen av tidigneolitikum samt fortsatte in i bronsålder. 
Något märkligt i sammanhanget är att de flintknutor som 
uppträder i kritan är förhållandevis små och endast un
dantagsvis av en sådan storlek att de kunnat användas för 
tillverkning av tunnackiga flintyxor av ordinär storlek.

Debbie Olaussons avhandling har givit värdefulla in
blickar i tekniska och sociala aspekter som kan knytas till 
tunnackiga yxor av flinta och bergart (Olausson 1983a; 
1983b). Hon kan påvisa att storleksvariationen bland 
yxorna är beroende av olika arbetsmoment och att det 
därför inte förekommit yxor som uteslutande användes 
som prestigeföremål. Av studierna framgår också att 
bergartsyxor kunde framställas på kortare tid än flintyxor 
samt att de var nästan lika användbara som flintyxor vid 
träbearbetning. Även om tillgången på råmaterial har 
haft en viss betydelse torde likväl andra urvalsprinciper 
av exempelvis social karaktär ha spelat en väsentlig roll 
vid ställningstagandet till om en flint- eller bergartsyxa 
skulle tillverkas.

Av Per Karstens avhandling framgår att ett stort antal 
tunnackiga yxor har tjänat som offer (Karsten 1994). Till 
skillnad från tidigare studier av offerseder knutna till 
våtmarker kan Karsten övertygande visa på att även ett 
betydande antal nedläggningar har omfattat enstaka flint
yxor. I våtmark har merparten nedlagts i intakt skick. Det 
förekommer också exempel på en medveten destruktion i 
form av bränning av flera tunnackiga yxor (Larsson 
1989b).

Skåne har i förhållande till övriga Sydskandinavien ett 
betydande antal kopparföremål som yxblad och dolk- 
klingor vilka anses vara svårdaterade. Genom Björn 
Magnusson Staafs avhandling om dessa föremål i ett 
paneuropeiskt perspektiv finns starka indikationer för att 
datera merparten av de skånska fynden till en tidig del av 
neolitikum (Magnusson Staaf 1996).

De för Sydskandinavien så välkända människooffren i 
mossar har med utgångspunkt från dateringen av de bäst 
bevarade, uppfattats som tillhörande en yngre del av 
förhistorien. Radiometriska dateringar har dock visat att 
flera tillhör neolitikum med en koncentration till 
tidigneolitikum. Småmossar som Näbbe mosse i östra 
delen av landskapet liksom Sandåkra mosse i dess södra 
del rymmer tidigneolitiska människooffer (Blombergs et 
al. 1974; Stjernquist 1981). Även skelettdelar från män-

Hlndby

A B C D 
Offermossen ocb dess närområde. 
A = Sjöar ocb kärr 
B - Boplatser från trattbågarkul- 
turen
C = Gravar. 1) Umebrandgravar, 
2) Stridsyxegrav, 3) Långdös, 4) 
Senneolitisk grav, 5) Bronsålders
högar
D = Höjdkurva

Fig. 8. Boplatslämningar - Hindbyboplatsen från tidig mellanneoldikum 

- samt offermossen Hindbygården från senneolitikum-bronsålder. Efter 
Svensson 1993.

niska i andra mossar tillhör denna period (Karsten 1994). 
Därmed framstår den tidiga delen av neolitikum som en 
epok då ritualer förutom ett betydande antal föremål 
också inbegriper människor.
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Fig. 9. Sodala relationer baserade på visabiHtet samt Thiessen-polygoner. 

Cirklar: gånggrifter, kvadrater: dosar samt rektanglar: idag förstörda 

megalitgravar. Efter Hårdh 1982.

Mellanneolitikum A
Den tidigare omnämnda boplatsansamlingen i kustzonen 
stabiliseras i ett bosättningsmönster under resten av 
trattbägarkultur. Merparten av de boplatser som under
sökts är förhållandevis små med en omfattning av ett eller 
några få tusentals kvm (Larsson, M. 1992; Larsson, L. 
1998). Ett markant undantag utgör boplatsen vid Hindby 
mosse i Malmö med en bosättningsyta med cirkulär ut
formning och en diameter på ca. 100 m, ett närmast fynd
tomt mittparti samt en uppdelning i två avgränsade ytor 
(Svensson 1986) (Fig. 8). Förutom den fysiska uppdel
ningen av de båda ytorna markeras tudelningen genom 
förekomst av olika mönstersammansättningar på keramiken 
och avvikande utformning av exempelvis skivknivarna - 
en dualism som man också kan se i andra uttrycksformer 
under neolitikum (Tilley 1984; Browall 1986). De 
cermoniella uttrycksmedlen kan ha haft en högre dignitet 
på denna fyndplats än på ”ordinära” boplatser.

Skånsk megalitgravsforskning fick ett internationellt 
erkännande genom de undersökningar som genomförts 
på Österlen av professor Märta Strömberg (1968, 1971, 
1982). I främst västra delen av landskapet har denna 
forskning förts vidare inom flera inriktningar som berör 
såväl fältinsatser som ingående materialstudier (Buren-
hult 1973,1981; Larsson 1979; Hårdh 1982,1986,1988, 
1990a, 1990b; Hårdh & Bergström 1988; M. Larsson 
1988b). Av speciellt värde är de analyser som satt in 
megalitgravarna i bredare sociala sammanhang (Fig. 9)

där man genom exempelvis konstruktionsdetaljer eller 
keramikens dekoration försökt att fastställa graden av 
kontakter mellan närliggande gravar liksom mellan olika 
bygder. Skånsk megalitgravsforskning har också utgjort 
underlaget för några av Christopher Tilleys välkända ana
lyser i post-modernistisk anda som utöver problematiken 
ovan också omfattat spridningsmönster i anläggningens 
fyndmaterial som uttolkats utifrån ett strukturalistiskt syn
sätt (Shanks & & Tilley 1982; Tilley 1984, 1987, 1996).

Ytor avgränsade av gropar och palissader uppmärk
sammades under 1970-talet i Danmark under beteck
ningen Sarupsanläggningar (Andersen 1988). Endast i ett 
fall har formen belagts vid Stävie i Västskåne (Larsson 
1982a). De danska anläggningarna dateras till sent 
tidigneolitikum-tidigt mellanneolitikum (Madsen 1988). 
Som anförts av Madsen kan denna datering också gälla 
för Stävie. Men det bör framhållas att merparten av 
Sarups-anläggningar rymmer omfattande boplatsliknande 
lämningar från sista delen av trattbägarkultur (MN V). 
Detta kan knappast vara en tillfällighet utan snarare en 
indikation på att en viss plats betydelse i föreställnings
världen bevarats i muntlig tradition under århundraden 
trots att den övergivits. Efter ett tidsavsnitt som omfattar 
åtskilliga generationer har platsen fått en förnyad an
vändning.

I Danmark inklusive Bornholm (Madsen 1988; Niel
sen denna volym) har ett betydande antal Sarups
anläggningar uppmärksammats. Förutom i Stävie (Larsson 
1982a) finns anläggningsrester vid Valleberga i Sydöst- 
skåne som möjligen kan vara lämningarna efter en 
Sarupsanläggning (Strömberg 1978). Det är märkligt att 
fornlämningsformen inte dokumenterats genom fler säkra 
belägg i Skåne under det kvartssekel som fornlämnings- 
typen varit känd. Någon mera medveten eftersökning har 
inte genomförts vilket är en anledning till att denna 
anläggningsform är dåligt belagd. En annan kan vara att 
man vid exploateringar undvikit miljöer där de topogra
fiska förutsättningarna har varit lämpliga för Sarups
anläggningar. Deras belägenhet i sammanflöde av åar, 
ibland i höjdläge, är just sådana platser som man av 
ekologiska och andra skäl undviker att exploatera.

Den senare trattbägarkulturen sammanfaller med grop- 
keramisk kultur vars nära relation till andra motsvarande 
samhällsstrukturer på andra sidan av Östersjön utförligt 
presenteras i Bożena Wyszomirskas avhandling (1984).
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Olika uttrycksformer för gropkeramisk kultur uppträder 
i Skåne. Den i nordöstra delen har tydligare samhörighet 
med den östsvenska med klara kulturspecifika drag - inte 
minst i keramikdekoren och flinttekniken (Wyszomirska 
1986; 1988a, 1988b). De kulturuttryck som finns repre
senterade i den nordvästra delen av landskapet har flera 
element som delas med trattbägarkulturen (Carlie 1986). 
Detta kan sättas i samband med den uppmärksamhet som 
den senaste delen av trattbägarkulturen erhållit (Larsson 
1982a; 1985). Från att ha uppfattats som en degenerations
fas har den istället tolkats som ett vitalt skede med nära 
kontakter och slutligen någon form av akulturation med 
gropkeramisk kultur (Larsson 1986; 1989a; Strömberg 
1988b).

Mellanneolitikum B
Stridsyxekulturen med ett stort antal gravar men fåtaliga 
boplatslämningar har fortsatt att skapa intresse. Sam
manställningar liksom uttolkningar av stridsyxekulturens 
samhällsutformning utifrån gravar och gravinnehåll har 
presenterats (Tilley 1982; Larsson 1989a). Tydliga belägg 
föreligger för hur gravar från stridsyxekulturen utgör 
initialskedet för gravplatser som i vissa fall utnyttjas in i 
bronsålder (Strömberg 1982). Detta visar på att strids
yxekulturen i vissa avseende kan uppfattas som ett initial
fenomen. A andra sidan anger nyanlagda gravar i gamla 
megalitgravar liksom spridningen för kulturens yngre 
artefaktformer att dess företrädare, möjligen efter visst 
motstånd, kunnat bosätta sig i de traditionella jordbrukar
bygderna (Fig. 10). Om det rör sig om verklig konfronta
tion med den etablerade samhällsstrukturen eller en gradvis 
intern förändring (Edenmo et al. 1997) förblir ett åter
kommande debattämne.

Från sen stridsyxekultur föreligger ett mindre antal 
boplatser (Strömberg 1989) i något fall kombinerad med 
huslämning (Larsson, L. 1992c) men fortfarande saknas 
boplatslämningar från kulturens äldsta skede. Däremot 
har den till synes strikt organiserade stridsyxekulturen 
begåvats med några nya fenomen.

Vid exploateringsundersökning vid Hyllie vattentorn 
framkom flera palissader (Svensson 1991). Trots att inte 
hela ytan undersöktes framgick att anläggningen omfattat 
ett område på minst 170 m som begränsats av fem rader 
stolpar som löpte invid men också något asymmetriskt i 
förhållande till varandra. En tydlig markering av en smal
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Fig. 10. Modell för bebyggelse förändringar under sen Mellanneolitikum 
A och Mellanneolitikum B i södra Skåne. Efter Larsson 1993.
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ingång dokumenterades. Fyndinnehållet i de tätt ställda 
stolphålen var begränsat men detta kombinerat med radio
metrisk datering tyder på att anläggningen uppförts un
der stridsyxekultur. Läget för anläggningen på en svag 
förhöjning i ett flackt landskap är ett av flera element, 
däribland avsaknad av gropsystem och annan datering, 
som skiljer den från Sarups-anläggningar. Konstruktio
nen vid Hyllie har däremot stora likheter med henge- 
anläggningar från kontinenten och Storbritannien 
(Svensson 1991). Vid provundersökning i samband med 
Öresundsbroförbindelsen påträffades ytterligare en an
läggning med minst 5 rader med tätt ställda palissadstol- 
par öster om Järavallen mindre än 4 km från den tidigare 
omnämnda (Jonsson 1995) (Fig. 11). Endast begränsade

Fig. 11. Palissadanläggning från Järavallen i sydvästra Skåne. Efter 

Jonsson 1995.

Fig. 12. Användningstid för neolitiska offerplatser. Efter Karsten 1994.

delar har dokumenterats men inte utgrävts. Palissaderna 
har troligen omgivit ett minst 180 m långt, ovalt område 
som utgör en svag förhöjning. Dateringsunderlaget är 
bräckligt men tyder också på stridsyxekultur. Av speciellt 
intresse är att man i det förmodade mittpartiet påträffat 
flera flintdolkar och delar av ett bronssvärd vilket anty
der ett yngre gravfält. Ifall detta har ett initialskede samti
digt med henge-anläggningen är dock inte fastställt. Med 
två närbelägna och snarlika anläggningar bör man kunna 
tala om en ny rituell fornlämning - Hyllie-anläggningar.

En anläggning som till stora delar omfattade en enda 
palissadrad undersöktes vid Dösjöbro i samband med 
exploateringsgrävningar för Västkustbanan (Svensson & 
Karsten 1997). Den dateras till en fas som kan omfatta 
såväl sen trattbägarkultur som tidig stridsyxekultur. Man 
bör se dessa palissadanläggningar som ett fenomen skilt 
från Sarupsanläggningar men med snarlika funktioner av 
social art där det rituella inslaget har varit väsentligt. 
Man kan uppfatta den som en andra våg av inhägnade 
neolitiska platser (Svensson 1998).

Under inventering 1996-97 påträffades i Kverrestad i 
sydöstra Skåne ett flertal fragment av brända håleggade 
yxor och mejslar liksom sönderbrutna yxor av bergart 
och stridsyxor. Föremålen framkom inom ett begränsat
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Fig. 13. Senneolitisk bebyggelse vid Fosie. Efter Björhem & Säfvestad 1989.

område på en platå i en ådal. Anläggningen har viss likhet 
med vad som tidigare uppmärksammats vid en plats för 
bränning av tunnackiga yxor inom samma del av Skåne. 
Vid utgrävning framgick att brända och sönderslagna 
föremål grävts ned och täckts över (Larsson 1999a).

Vid analys av offerskicket under neolitikum framgår 
att flera offermossar som använts under en tidigare del av 
trattbägarkultur (-MN II) synes sakna material under den 
senaste delen (MN III-V) men utnyttjas ånyo under strids- 
yxekultur och ibland också under senneolitikum (Karsten
1994) (Fig. 12).

Senneolitikum
I nyare behandlingar av förhistorien föres vanligtvis 
senneolitikum samman med bronsålder (Burenhult 1983; 
Carlsson 1998). Det finns goda skäl för ett sådant synsätt. 
Men i konsekvens med denna uppdelning borde därmed 
stridsyxekulturen på samma sätt ses som ursprunget för 
en tydligt förändrad föreställningsvärld och därmed föras 
samman med senneolitikum (Barrett 1994). Men här sy
nes det föreligga något som kan betecknas som en mental

spärr. Möjligen kan samma inskränkthet vidlåta den som 
i detta fall låter senneolitikum enligt traditionella mönster 
ingå i stenåldern.

Även om det under de senaste åren har påvisats hus 
från andra delar av stenåldern är detta likväl ett fåtal i 
relation till de belägg som uppträder under senneolitikum. 
Under denna period uppträder också flera olika varianter 
på ett till synes grundtema av mesulahus. De mest omfat
tande undersökningarna har genomförts vid Fosie öster 
om Malmö och givit en god inblick i konstruktionen för 
enskilda hus liksom relationen mellan hus på samma plats 
samt till närliggande boplatser och andra anläggningar 
såsom brunnar (Björhem & Säfvestad 1987; 1989) (Fig. 
13). Storleksvariationen är betydande från små hyddor 
med nedsänkta golv (Strömberg 1992) till de med en 
längd på nästan 35 meter (Larsson 1992b; Larsson, M. 
1995; Bivall et al. 1997). Man kan ställa sig frågan varför 
antalet hus under senneolitikum är betydligt större än 
från tidigare perioder. Möjligen kan delar av husen under 
tidigare delar av stenåldern inte varit lika manifesta var
för husplanen är svårare att urskilja. Trots allt kan man

Det senaste kvartsseklets stenåldersarkeologi i Skåne 35



genom undersökningar i Sydskandinavien urskilja långhus
ens struktur genom hela neolitikum (Nielsen 1998; An
dersson 1997). De stora husvariationerna tyder också på 
att samhällsstrukturen varit mera diversifierad.

När professor Björn Berglund sammanställde indika
tionerna för förhistoriska expansioner förläde han ett så
dant skede till senneolitikum (Berglund 1969). Detta 
överesstämde väl med de arkeologiska beläggen som anty
der en tydlig expansion under senneolitikum. Men genom 
noggranna paleoekologiska studier kom tidsintervallet för 
expansionen att ifrågasättas. Det förlädes istället till mel
lersta bronsålder trots att radiometriska dateringar sak
nades. Efter de arkeologiska analyserna kvarstår bilden 
av senneolitikum som ett expansivt skede (Larsson 1992c). 
Denna diskrepans mellan paleoekologiska och arkeolo
giska resultat är svår att förklara. Möjligen rör det sig om 
intensifiering av befintligt markutnyttjande utan att det 
avsatt tydliga spår av inverkan på miljön. Därtill kan det 
ha förekommit en större ekonomisk differentiering. Skogs- 
bete finns belagt och fiske liksom pälsjakt kan ha fungerat 
som viktiga supplement.

Som Karsten framhållit finns det oftast en kontinuitet i 
våtmarksdepåerna från mellanneolitikum B till sen
neolitikum (1994). En märklig anläggning med rituell 
betoning framkom genom en exploateringsundersökning 
vid Hindbygården i Malmö. I en liten våtmark påträffa
des såväl ordinära offernedläggelser i form av yxor men 
också mera ovanliga offer som djur- och människoben i 
kombination med redskap som ibland påträffas i frag
mentariskt tillstånd (Svensson 1993, Karsten 1994, Nils
son 1996). Nedläggning kan ha förekommit redan under 
senmesolitikum men huvuddelen av deponeringen tillhör 
senneolitikum och äldre bronsålder. I undersöknings
resultaten ingår belägg för en spång som har lett ut till 
mossens mittparti där en påle kan ha varit rest. Andra 
små våtmarker kan uppvisa nedläggningar som inleds 
under stenålder och utnyttjas som offerplats så sent som 
under järnåldern (Stjernquist 1997).

Gravarna från senneolitikum är både flertaliga och 
uppvisar betydande formvariationer vilket tydligt fram
går av Märta Strömbergs ingående analys av situationen i 
sydöstra Skåne (Strömberg 1984). Såväl monumentala 
hällkistor som ekstockskista under flat mark utnyttjas 
som gravgömma. Av undersökningarna vid Ingelstorp 
framträder en kontinuitet som stundtals försvårar en tyd

lig särdelning av senneolitiska gravar från de under tidi
gaste bronsålder (Strömberg 1982). Den tydliga kontakten 
med äldre bronsålder framträder också i det framväxande 
metallhantverket (Vandkilde 1996).

Utanför ramarna

En del forskningsinsatser låter sig inte inordnas i de kro
nologiska ramar som här tillämpats. Självklart kan tek
nologiska studier begränsas till ett kort tidsperspektiv 
men ett mera fullödigt resultat kan förväntas ifall det 
diakrona synsättet blir vägledande. Debbie Olausson har 
bedrivit insatser som på olika sätt kopplat samman sten
teknologi och samhällsanalys (Olausson 1993). Inom 
skånsk arkeologi har också andra aktiviteter knutna till 
flintteknologi blivit föremål för granskning (Knarrström
1997). Uppvärmning av flinta (heat treatment) som kan 
underlätta bearbetning synes i skånska sammanhang en
dast ha tillämpats vid bearbetning av kristianstadsflintan 
(Olauson &c Larsson 1982).

Bruksspårsanalys med hjälp av mindre förstoring har 
kommit till användning inom skånsk stenåldersforskning 
(Larsson 1978: Olausson 1983b). När det gäller analys 
under högupplösning har expertis utifrån presterat viktiga 
bidrag (Knutsson 1985; Juel Jensen 1988).

Med den tillgång till studiematerial som det stora flint
materialet medger kan man tycka att det är märkligt att 
flintanalyser av olika slag inte har omfattat en större del av 
den skånska forskningen. Sammanfogning av flintor 
(refitting) har endast i begränsad utsträckning använts på 
skånskt material. Dess tillämpning har inriktats på boplat
ser av begränsad omfattning i form av mesolitiska 
mossboplatser. Fragment av spån har sammanfogats på den 
tidigatlantiska mossboplatsen Ageröd V med avsikten att 
avgöra i hur stor omfattning fragment från samma artefakt 
spritts mellan de tre flintkoncentrationer som kunnat be
läggas (Larsson 1983a). En omfattande analys för att stu
dera tillverkningsprocessen genomfördes på flintavfallet och 
redskapen på den tidigmesolitiska boplatsen Bare mosse II 
(Skar 1988). Här skulle ytterligare analyser vara till hjälp 
för att studera aktivitetsförhållanden inom boplatser. Det 
finns material både från senpaleolitiska, mesolitiska och 
neolitiska boplatser lämpade för dylika studier.

Under den aktuella perioden har de praktiska experi
menten med förhistorisk anknytning vunnit inträde. I
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Skånes Djurpark har omfattande insatser genomförts inom 
projektet Forntid i nutid. En stendös har uppförts liksom 
en rekonstruktion av ett senneolitiskt hus från Fosie vid 
Malmö (Björhem & Säfvestad 1987). Såväl en hydda från 
en tidigmesolitisk mossboplats och ett hus motsvarande 
ett från det senmesolitiska Skateholm har rekonstruerats. 
Experiment i form av huggning med sten- och flintyxor 
ingick som betydelsefulla delar i Olausson avhandling 
(1983a).

Landskapet och samhället

I synkront inriktade analyser fokuseras oftast intresset på 
enskilda fyndplatser medan diakrona analyser oftast be
handlar regioner. Det vore nyttigt att komplettera med 
andra perspektiv än de socio-ekonomiska då man inriktar 
sig på en plats eller ett begränsat områdes historia. Vid 
tillämpning av ett långtidsperspektiv har de ekologiskt 
betingade variablerna prioriterats. Men att se förändring
arna som en i första hand mänsklig produkt har inte haft 
samma acceptans vilket beror på de arkeologiska 
lämningarnas fragmentarisering. Genom omfattande 
matjordsavbaningen har det idag blivit betydligt enklare 
att överblicka aktiviteter av olika slag och av olika ålder 
inom ett och samma område. Många samhällen som sak
nar skrift kompenserar detta med en muntlig tradition 
som kan omfatta betydande tidsförlopp. Memorering av 
släktled eller händelser som omfattar ett millenium är 
belagt. Ett liknande postulat avseende skånsk förhistoria 
skulle vara ett intressant forskningsunderlag. Ett område 
behöver därmed inte ha utnyttjats kontinuerligt men väl 
en kunskap om dess tidigare funktion.

Det som borde eftersökas är jämförbara utnyttjande
tillfällen. Det kan knappast vara en slump att danska 
Sarupsanläggningar efter ett nästan 1000-årigt intervall 
blir föremål för bosättning under den sista delen av 
trattbägarkultur. Depositioner i våtmark kan vara be
lägna inom mycket begränsade ytor men likväl rymma 
tidsglapp på fler århundraden mellan nedläggningar. Kun
skapen om en plats sakral-profana användning kan ha 
funnits kvar i den muntliga traditionen och ett nytt 
ibruktagande kan hänga samman med speciella förutsätt
ningar där man markerar kontakterna till tidigare genera
tioners föreställningar och handlingar - att legitimera det 
förflutna. Att endast beakta detta som rituellt betingat är

också att se väl snävt på stenåldersmänniskornas förhåll
ningssätt.

Denna form av insats kan väl sammankopplas med 
regionsanalyser med ett diakront synsätt som länge varit 
Lundainstitutionens profil som nått långt utanför sten
ålderns tidsramar (Strömberg 1980; Stjernquist 1981a).

Ett exempel på att studera funktionen av stenålders- 
material i ett betydligt senare sammanhang är studiet av 
sten- och flintyxors funktion i ett medeltida samhälle 
(Carelli 1996).

I diskussioner som berör kommunikation under sten
åldern är det självklart att intresset i första hand inriktas 
på jämförelser med liknande fenomen i nuvarande närlig
gande danskt områden. Vad som däremot ofta glöms bort 
är att södra Östersjön bildar ett innanhav med land
massor inom synhåll: Mön i väster, Skåne i norr, Born
holm i öster och Rügen i söder. Det nordtyska kustområdet 
borde i detta perspektivet spela en roll i kommunikativa 
analyser. Här finns ett i högsta grad eftersatt område att 
beforska.

En del forskare såväl inom som utom landet anser att 
svensk arkeologisk forskning blivit extremt inriktad på 
rituella företeelser. De flesta forskare accepterar att det 
förekommer fenomen med rituella förtecken i förhisto
rien. Svenska arkeologer har en speciell förkärlek att 
tolka in rituell funktion före andra rimliga förklaringar. 
Genom att ritualisera förhistorien underlättar man inte 
tolkningen av densamma. “Det man gör är att ersätta 
obegripliga handlingar med oförklarbara ord. .. ett be
grepp som “rituell” sägas mystifiera forntiden, göra den 
ogripbar och omöjlig att förstå för oss” (Nicklasson 1997). 
Detta påstående är en berättigad kritik av företeelsen. Vi 
måste våga behandla det förhistoriska samhället i ett 
mera enhetligt perspektiv men det innebär också att vi 
behöver tillämpa en tydligare begreppsbild samtidigt som 
vi också måste vara medvetna om att man i stenålders- 
samhällena inte skilde mellan ett profant och sakralt 
förhållningssätt. Det kan uppfattas som en olöslig ekva
tion men jag anser att det är en viktig utmaning. Att möta 
främmande världar vid den egna tröskeln är arkeologen 
förunnat!
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Avslutande kommentarer

Denna sammanställning av skånsk stenåldersforskning 
kommer mycket olägligt i tid - eller ovanligt lägligt. Som 
redan anförts har de stora undersökningarna vad avser 
Öresundsbroförbindelserna och Västkustbanan nyligen 
avslutats. Genom provundersökningsrapporter, de under
sökningarna jag haft förmånen att följa samt genom med
delanden från grävande personal har jag fått information 
som delvis använts i sammanställningen. Det finns några 
undersökningar som vid bearbetningen kommer att ge 
resultat som medför att vår bild av stenåldern till delar 
kommer att omprövas. I mediernas värld intresserar man 
sig för de undersökningar som bidrar till att skriva om 
historien. Det är något som sällan inträffar men genom de 
omfattande uppdragsundersökningar som utförts kom
mer vår syn på stenåldern att väsentligt kompletteras och 
fördjupas. Om ett par år kan vi förvänta de första voly
merna av en rad arbeten.

Trots att Skåne är det sannolikt bäst beforskade land
skapet vad avser stenåldern så finns det mycket att önska 
inför framtiden. Samarbete över ämnesgränser och geo
grafiska gränser välkomnas av olika anslagstilldelande 
institutioner. Här finns mycket att göra där skånsk 
stenåldersforskning kan bidra med värdefulla insatser. En 
kombination mellan en arkeologisk forskning med 
postprocessuella förtecken kombinerad med undersök
ningsresultat från så till synes skilda ämnesområden som 
exempelvis paleoekologi och religionshistoria kan bidra 
till en vidgad bild av stenåldersamhällena där nya sam
band kan uppmärksammas.

Undersöknings- liksom forskningsinsatserna har kon
centrerats till några få områden av landskapet vilket fram
går av fig. 14. Den ger inte en fullständig bild av sten- 
åldersundersökningarna men väl en representativ bild av 
insatsernas fördelning inom landskapet. Undersökning
arna har varit intensiva i anslutning till centralorter där 
Malmö speciellt framträder. Först under de senare åren 
har stenåldern i norra Skåne blivit en realitet såväl i det 
antikvariska som forskningsmässiga perspektivet. Här 
finns mycket att göra inom de forskningsfält som har 
Sydsvenska Höglandet som intresseområde. Inom områ
den som sedan stenåldern var bebyggelsetäta såsom syd
västligaste Skåne är forskningsinsatserna förvånansvärt 
begränsade.

Tyvärr rymmer framtiden flera dramatiska inslag. Fält
insatser som för något decennium sedan var självklara 
inslag i forskningen är idag inte alltid möjliga att genom
föra. Som Ystadsprojektet framvisade så förstörs de ytnära 
fornlämningarna - där stenåldersboplatser utgör en bety
dande andel - i ett i högsta grad oroande antal. Endast 
boplatser som täcks av jordflytning kommer att finnas 
kvar. Ett intensivt bruk av konstgödsel liksom försurat 
regn kommer att inom en nära framtid förstöra i stort sätt 
allt det organiska material som bevarats i flertusenåriga 
boplatser och gravar.
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Stenålder i Östra Mellansverige
Undersökningar utförda under de senaste decennierna

Agneta Åkerlund

Abstract

Åkerlund, A. 1997. The Stone Age of eastern central Sweden: Excavations carried out in recent decades. Stenåldersforskning i 
fokus. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Skrifter 39 / University of Lund, Institute of Archaeology Report series Nr 77 pp 
47-60.

The article summarises the results of rescue excavations carried out in eastern central Sweden during an expansive period, 
when preferential interests have concerned the relationship between habitation sites in the unique and continuously 
changing archipelago. During this period efforts have also been made to improve our understanding of quartz and pottery 
contexts and to find hut remains and graves. Emphasis has been placed on 14C datings in order to acquire an independent 
description of regional history, and stepwise excavation methods have been developed. According to this study, cultural 
remains in the archipelago tend to differ from those of the nearby mainland surroundings, giving an impression of 
independent regional development.

Agneta Åkerlund, Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm.

Begreppet Östra Mellansverige

Östra Mellansverige är ett konstruerat regionbegrepp, 
som bl.a. har samband med den administrativa struktu
ren inom Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeolo
giska undersökningar (UV). I dagens regionalpolitiska 
diskussioner är det vanligare att man använder begreppet 
Mälardalen för Stockholms omland, när man fokuserar 
på en regional nivå mellan lokalsamhället och nationen. 
Jag föredrar att använda begreppet Östra Mellansverige 
för landskapen Uppland, Södermanland, delar av Väst
manland, Närke och Östergötland vid diskussioner av 
kulturhistoriska förlopp i ett långt tidsperspektiv under 
stenålder (Fig. 1), dels för att min skildring börjar innan 
Mälardalen fanns och dels för att området möjligen kan 
ses som en kulturell enhet under stenålder.

I mitt bidrag berör jag de senaste decenniernas kun
skapsproduktion i regionen när det gäller naturgeografi
ska förhållanden, materiell kultur, kronologi och identitet 
med utgångspunkt från exploateringsarkeologiska under

sökningar, där nästan all ökning av källmaterial och tän
kande om stenålder i regionen skett under senare år. 
Sedan seminariet hölls i december 1996 har flera resultat 
från UV:s stenåldersundersökningar under senare delen 
av 1980- och början av 1990-talet publicerats och för 
ytterligare information hänvisar jag till Larsson &c Olsson 
(1997).

Kunskapsproduktion kräver en miljö

Stenåldersundersökningarna i regionen var länge fåtaliga 
och av begränsad omfattning. På senare år har ett omfat
tande källmaterial tagits fram och jag vill ta tillfället i akt 
att synliggöra det stora antalet undersökningar i regio
nen. I avsaknad av ett centralt undersökningsregister har 
jag hämtat uppgifter från ”Arkeologi i Sverige” t.o.m. 
1990 och därefter från slutredovisningarna till riksantik
varieämbetet. Enligt mina beräkningar har det genom
förts totalt 214 undersökningar (endast förundersökningar 
och undersökningar har räknats, ej utredningar) på 133
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Fig. 1. Översikt över de landskap som i det aktuella sammanhanget 
inbegripes i regionen Östra Mellansverige. Figuren visar också 
undersökningsintensiteten när det gäller stenålderslokaler per land
skap under åren 1967-1996 (genom UV och andra fältarkeologiskt 
verksamma enheter): Södermanland 69, Uppland 17, Västmanland 11, 
Närke 17, Östergötland 19. Digital bildframställning D. Hammar.

stenålderslokaler i regionen under åren 1967-1996. Fler
talet undersökningar har genomförts p.g.a. exploatering 
(framför allt genom UV, men också genom privat konsult
verksamhet), men även undersökningar genom s.k. fria 
forskare och länsmuseer är medräknade. De flesta loka
lerna har undersökts i Södermanland, där faktiskt hälften 
av undersökningarna gjorts, och det minsta antalet i Väst
manland (Fig. 1). Förhållandet speglar dels var exploa- 
teringstrycket har varit stort, men också var man har 
utvecklat och aktivt tillämpat en arkeologisk kunskap om 
stenåldersboplatsernas lokalisering i landskapet. Den här 
fördelningen innebär att vi har ett ojämnt underlag för

vår tolkning av olikheter inom regionen.
Ända fram till 1970-talet var det bara en person i taget 

som sysslade med stenålder i regionen och utan kontinui
tet. I början av 1970-talet bedrevs flera forskningsprojekt 
i regionen (Welinder 1973, 1977, 1984; Malmer 1983; 
Browall 1986). Det var tidigare kända lokaler som valdes 
ut för undersökning. Också i exploateringssammanhang 
var det tidigare kända lokaler som undersöktes antingen 
av olika tillfälligt engagerade specialister från universite
ten (t.ex. Welinder 1971, 1976; Löfstrand 1974; Seger
berg 1979) eller av generalister från UV (t.ex. Östmark 
1974; Magnusson 1975; Bennett 1977). Det byggdes inte 
upp någon samlad kunskap om regionens stenålder inom 
UV som direkt kunde återverka på den fortsatta 
undersökningsverksamheten. Mot slutet av 1970-talet in
förde UV Mitt en personalpolitik, som tillät specialise
ring. Därmed började en regional medvetenhet byggas 
upp bl.a. när det gällde i vilka topografiska lägen 
stenåldersboplatser brukade förekomma. Tillsammans med 
en del privata inventeringsinitiativ (Hammar & Wikell 
1996) och lagändringar som innebar en stegvis upplägg
ning av arbetet (utredning - förundersökning - slut
undersökning) har ett stort antal tidigare okända boplatser 
lokaliserats i regionen med delvis annat innehåll. Under
sökningarna har ökat betydligt under senare år (Fig. 2), 
vilket hänger samman med att det har funnits en hel 
grupp arkeologer som särskilt har odlat ett intresse för 
stenålder i regionen. Undersökningarna har bedrivits kon
tinuerligt av flera personer, som aktivt tillämpat sina 
kunskaper och medvetet sökt efter kompletterande infor
mation. En miljö där man kritiskt granskat varandras 
resultat regelbundet har successivt givit nya insikter. Min 
slutsats av detta är att det krävs forskningsmedvetna 
miljöer av en viss storlek för att möjliggöra kontinuerlig 
kunskapsproduktion.

Källäge

Det östsvenska boplatsbeståndet är ofullständigt känt (jfr 
Hyenstrand 1984:45), men det har inte genomförts någon 
systematisk komplettering av fornminnesregistret. Det på
träffas regelmässigt boplatser i stort antal i samband med 
arkeologiska utredningar inför exploatering (jfr Sjösvärd 
1994). När planerna är långt framskridna går det inte 
alltid att välja ett annat område för utbyggnad. Så länge
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Fig. 2. Staplarna visar hur många stenåldersundersökningar som UV har genomfört per år i Östra Mellansverige under perioden 1967-1996. De 
redovisas mot bakgrund av en kurva som visar variationer i UV:s undersökningsvolym (gäller UV totalt, då det inte gått att få fram separat 
redovisning för Östra Mellansverige). Vi kan se att figurerna inte samvarierar helt. Av kurvan framgår att exploateringsundersökningarna som 
helhet ökade både i början av 1970-talet och i början av 1990-talet. Av staplarna ser vi att uppgången på 1970-talet inte innebar någon 
motsvarande ökning av antalet stenåldersundersökningar, vilket dock uppgången på 1990-talet gjorde. Av detta drar jag slutsatsen att en ökning 
av uppdragsvolymen innebär inte automatiskt att vi fångar upp och undersöker stenåldersboplatser. Endast förundersökningar och slut
undersökningar (ej utredningar) har räknats, dvs undersökningsmoment där man varit medveten om att undersökningen gällt stenålders- 
lämningar. Stenåldersfynd som framkommit tillfälligtvis i samband med undersökning av t ex järnåldersgravfält har inte medräknats här. Digital 
bildframställning G. Rudbeck.

man saknar planeringsunderlag i form av ett bra boplats
register kan man förutse att okända boplatser kommer att 
dyka upp sent i hanteringen av utbyggnadsärenden också i 
framtiden. För att förekomma intressekonflikter mellan 
dagens samhällsutbyggnad och bevarande av forn- 
lämningar vill jag efterlysa kompletterande boplats
inventeringar och kvalitativa områdesöversikter (jfr Bjerck 
1989).

De 133 undersökta boplatserna i Östra Mellansverige 
omfattar 44 mesolitiska och 64 neolitiska lokaler, 22 
lokaler med lämningar från både mesolitikum och 
neolitikum samt 3 lokaler med stenålderslämningar som 
inte kunnat tidsbestämmas närmare än till stenålder (Fig. 
3). Mesolitiska boplatser har grävts framförallt i Söder
manland, tidigneolitiska lokaler har grävts framförallt i 
Södermanland och Närke och mellanneolitiska i Söder
manland och Uppland. Boplatser med lämningar från 
olika tider har konstaterats speciellt i Södermanland.

Vi har länge haft ett dåligt källäge för stenålders- 
studier p.g.a. att undersökningarna varit få och små. Av 
tradition grävde man länge bara provgropar på sten- 
åldersboplatserna. Som en extrem ytterlighet kan det näm
nas att Ivar Schnells grävning 1937 på trattbägarboplatsen 
vid Mortorp i Södermanland inskränkte sig till två prov
gropar (se Åkerlund 1996a:ll). Fortfarande 1970 ge
nomförde Stig Welinder undersökningen av boplatsen vid

Landskap Mes Mes-Neo
blandade

TN MN SN Neo
blandade

Stå
ospec.

Totalt

Södermanland 27 15 7 11 2 5 2 67
Uppland 2 1 1 7 3 3 17
Västmanland 5 - 1 4 _ 1 11
Närke 4 4 8 _ 1 16
Östergötland 6 2 1 5 2 3 19
Totalt 44 22 18 27 7 12 3 133

Fig. 3. Sammanställning av undersökta boplatser i Östra Mellansverige 
1967-1996 från olika perioder per landskap. Endast förundersökningar 
och slutundersökningar (ej utredningar) har räknats.
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Fig. 4a. Karta med cirkeldiagram, som redo
visar andelen (i antal) bearbetad kvarts och 
övrigt stenmaterial på några tidigmesolitiska 
lokaler, mot bakgrund av en preliminär 
landskapsrekonstruktion, där all mark 75 m 
över nuvarande havsyta har markerats med 
svart (vilket på Södertörn motsvarar strand
linjen under tidigmesolitikum). Redovisningen 
gäller boplatserna Gladö, Raä 305, Huddinge 
sn, Sö (Gustafsson 1996), Sörtorp, Sö (Åker
lund et al. 1995:114), Kuphälla, Raä 320, 
Götlunda sn, Nä (Edenmo 1997) och Nävsjö— 
mossen, Raä 111, Kvarsebo sn, Ög (Åkerlund 
1996:104), Mörby, Raä 168, Hogstad sn, Ög 
(Kaliff et al. 1997 ). I cirkeldiagrammen är 
vitt = kvarts, ljusgrått = övrig bergart och 
mörkgrått = flinta. Digital bildframställning 
D. Hammar.

Sjövreten i Södermanland med bara handgrävda små ytor 
(Welinder 1977:94). Rutinmässigt användes samma prin
cip vid exploateringsgrävningar (t.ex. Olsson & Åker
lund 1987). Det är självklart en lämplig strategi att endast 
undersöka en del av en fornlämning om platsen kommer 
att finnas kvar och man har möjlighet att återkomma för 
kompletteringar. Det är inte lika självklart att bara under
söka en liten del av en fornlämning som ska tas bort, om 
man inte känner till vilken del av helheten som delen 
utgör. I samband med undersökningarna för Grödinge- 
banan utarbetades ett arbetssätt för att kunna studera 
relationer mellan lämningarna, vilket därefter blivit praxis 
inom UV Mitt. Efter provgroparna avtorvas marken med 
maskin tills man träffar på ett fyndförande lager med 
anläggningar. Därefter väljer man ut några ca 5-25 m2 
stora ytor som handgrävs. Till sist djupgräver man med 
maskin för att kontrollera att det inte förekommer dju
pare liggande lämningar (Åkerlund et al. manus). I sam
band med att man undersökt större ytor på flera boplatser 
har man fått fram mönster i föremålsspridningen som 
visar att olika delar av boplatserna har använts på olika 
sätt (Lindgren 1996a, Åkerlund et al. manus). De senaste 
årens ytstora undersökningar har givit en snabbt växande 
mängd fynd. Undersökningar av stora sammanhängande

ytor har också visat att stenåldersboplatser i regionen 
ofta innehåller lämningar från olika tider. Skillnaden mel
lan hur grävningar genomförs innebär att vi har ett ojämnt 
underlag för tolkning av olikheter mellan boplatser. Det 
stora antalet undersökta lokaler har visat att det från 
samma tider finns boplatser av olika storlek och innehåll.

Naturgeografiska förutsättningar

Det finns stora topografiska variationer inom Östra Mel
lansverige. Det är delvis höglänt med klippig kust (t.ex. 
nordöstra Södertörn och Kolmården) och delvis låglänt 
med flack kust (t.ex. norra Uppland) och är alltså inte 
enhetligt. Även om det förändrades kontinuerligt så ut
gjorde området en stor skärgårdsmiljö under hela sten
åldern och på det sättet kan det ses som en naturgeografisk 
enhet. Sedan isavsmältningen för ca 10.000 år sedan, då 
större delen av området låg under vatten, har landskapet 
omvandlats hela tiden till följd av strandförskjutningen. I 
samband med senare års arkeologiska undersökningar har 
det funnits en strävan att synliggöra det samtida landska
pet för att förstå i vilket regionalt samspel boplatserna har 
ingått. Man kan säga att vi har fortsatt traditionen från 
Sten Florin att koordinera kunskaper från geologi och
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Fig. 4b Karta med cirkeldiagram, som redovi
sar andelen (i antal) bearbetad kvarts och 
övrigt stenmaterial på några undersökta mel
lan- och senmesolitiska lokaler, mot bakgrund 
av en preliminär landskapsrekonstruktion, där 
all mark 50 m över nuvarande havsyta har 
markerats med svart (vilket på Södertörn 
motsvarar situationen under mellanmeso- 
litikum). Redovisningen gäller boplatserna 
Eklundshov, Raä 254, Botkyrka sn, Sö (Gus
tafsson et al. manus). Sandsborg, Raä 82, 
Södertälje sn, Sö (Åkerlund 1996b), Stads- 
skogen, Raä 337, Strängnäs sn, Sö (Drotz
1995), Skumparberget 1, Raä 194, Glans
hammar sn, Nä (Apel et al. manus), Skävi, 
Raä 222, Viby sn. Nä (Bergold et al. 1994 ), 
Gullvagnen, Raä 85, Krokek sn, Ög (Kihlstedt 
muntl uppg ), Leverstad, Raä 197, Borg sn, 
Ög (Lindgren 1993), Högby, Raä 243b, Mjölby 
sn, Ög (Larsson 1996) och Storlyckan, Raä 
275, Väderstad sn, Ög (Larsson muntl uppg).
I cirkeldiagrammen är vitt = kvarts, ljusgrått 
= övrig bergart och mörkgrått = flinta. Digital 
bildframställning D. Hammar.

arkeologi (se nedan under kronologiavsnittet). Sedan 1980- 
talet har Urve Miller och hennes medarbetare från 
kvartärgeologiska institutionen i Stockholm bedrivit ett 
projekt med syfte att klargöra strandförskjutningen. De 
har utarbetat preliminära modeller för Stockholmsområ
det (Brunnberg et al. 1985; Risberg et al. 1991).

Södertörn har särskilt goda förutsättningar för strand- 
förskjutningsstudier på grund av den varierade topografin. 
I de smala och djupa dalgångarna finns det gott om 
bassänger, som har isolerats från vikar av Östersjön på 
olika nivåer i samband med regressionen och som är bra 
för geologisk provtagning (Miller i Åkerlund et al. ma
nus). Genom att bestämma diatoméer från sedimentstaplar 
(i det här sammanhanget gäller det att skilja arter som 
trivs i sötvatten från sådana som trivs i saltvatten) har 
geologerna identifierat nivåer där diatomé-innehållet för
ändras och ger en indikation om när bassängen isolerades. 
Sediment från isoleringsnivåerna har därefter daterats 
radiometriskt. Resultaten presenteras i strandförskjut- 
ningsmodeller, vilka vanligen utgörs av kurvor (t.ex. Ris
berg 1989,1991; Risberg et al. 1991). Strandförskjutningen 
har haft olika förlopp inom skilda delar av regionen och 
därför kan inga korrekta kartbilder upprättas för be
stämda tidpunkter. Preliminära paleogeografiska kartor

har dock visualiserat ett omfattande skärgårdslandskap 
under stenåldern som är unikt i den här delen av världen 
(Fig. 4 och Åkerlund 1996c:120 ff.). Omkring 9000 14C- 
år BP fanns i mellersta delen av regionen en lång rad öar 
som sträckte sig ca 130 km ut från fastlandet. En prelimi
när tolkning av boplatsspridningen i det tidigaste land
skapet gör gällande att öarnas storlek och avstånd från 
fastlandet har varit av betydelse för hur de använts (Åker
lund et al. 1995a:116 ff.). För att konstruera tillförlitliga 
samtida landskapsmodeller för hela regionen behöver man 
komplettera strandförskjutningsstudierna på Södertörn 
med att också studera lokala förlopp i den forntida skär
gårdens norra, södra och västra delar.

På grund av landhöjningen har övärlden flyttat nedåt 
och österut i landskapet, men ända sedan isavsmältningen 
har det funnits ett skärgårdsområde och ett fastlands
område i Mellansverige. Den rumsliga spridningen av 
materiella lämningar visar att vissa kategorier samman
faller med skärgården och andra med fastlandet.

Materiella lämningar i skärgården och på fastlandet

De 44 undersökta mesolitiska boplatserna i regionen do
mineras av slagen kvarts. Kvarts faller sönder på ett sätt
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som gör att det inte direkt uppfattas som format av 
människor. Det har tillvaratagits när det påträffats till
sammans med andra kända artefakter, men har inte fått 
någon särskild uppmärksamhet förrän under senare årti
onden. Welinder (1977) visade ett teknologiskt/funktionellt 
intresse för kvarts i sina regionala stenåldersprojekt. I 
början av 1980-talet tillvaratogs slagen kvarts på flera 
exploateringsgrävda platser, men det rådde stor tveksam
het om hur den skulle bedömas för att få den att säga 
något om tillverkning och användning. Den har beskrivits 
på olika sätt vid olika undersökningar, vilket innebär 
svårigheter att jämföra boplatser med varandra. I sam
band med undersökningen av boplatsen vid Sandsborg 
1981 sorterades kvartsen dels med utgångspunkt från det 
klassifikationssystem som hade utvecklats inom projektet 
”Norrlands Tidiga Bebyggelse” och dels från ett sorterings- 
schema för flinta från västkusten (Baudou 1966; Anders
son et al. 1978; Åkerlund 1996b). Klassifikationen 
resulterade i en stor grupp odefinierbara bearbetade res
ter och systemet upplevdes som otillfredsställande. I sam
band med undersökningen av boplatsen vid Masmo 1982 
ombads Helena Knutsson att utveckla kvartsanalysen i 
samband med att institutionen i Uppsala startade ett 
projekt om stenteknologi och redskapsfunktion i lokala 
råmaterial (H.Knutsson & Taffinder 1986; Callahan 1987; 
Taffinder 1987; Knutsson i Åkerlund & Olsson 1996). 
Callahans kvartsteknologiska studier byggde på experi
ment. Undersökningarna för Grödinge-banan 1986-1990 
innebar ytterligare ett tillfälle att utveckla den kvarts
teknologiska analysen. Studien omfattade experimentella 
slagserier med olika slagtekniker. De avslagsuppsättningar 
som man fick vid experimenten har sedan jämförts med 
avslag från boplatskontexterna. I frakturanalysen kunde 
95% av avslagen och avslagsfragmenten förklaras 
(K.Knutsson &c Lindgren manus). Systemet innebär en 
lovande möjlighet att efter analys av avslagen kunna 
utarbeta tolkningar om vilken tillverkning och använd
ning man haft av kvarts på boplatserna. Erfarenheterna 
från Södertörn visade en tendens till att hög frekvens 
bipolär sönderdelning kan ha samband med mesolitiska 
lokaler, medan plattformsteknik ser ut att dominera på 
neolitiska (K.Knutsson & Lindgren manus). Metodiken 
har använts under 90-talet (t.ex. Lindgren 1991, 1996b; 
Runesson 1994; Apel et al. 1995; Drotz 1995; Edenmo 
1997; Blomqvist et al. manus).

Fig. 5. Mikrospån från boplatsen Eklundshov, 
Raä 254 i Botkyrka sn, Södermanland och en 
rekonstruerad flinteggad benspets. Eftersom 
det varken fanns handtagskärnor eller avfall i 
flinta på platsen är det troligt att tillslagningen 
av mikrospånen inte skett där, utan att de 
kommit till ytterskärgården i form av färdiga 
sammansatta redskap. Från samtida lokaler 
på fastlandet finns det större mängder flinta 
som tolkats som rester från tillslagning. Foto 
Anna Ulfstrand, Statens historiska museum, 
teckning Mattias Pettersson.
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För att illustrera vilka råmaterial som använts i regio
nen har jag sammanställt uppgifter som visar i vilka 
proportioner olika bergarter förekommer på några bop
latser undersökta efter 1970. Fig. 4a och 4b visar över
siktligt att den lokalt förekommande kvartsen dominerar 
under hela mesolitikum inom skärgårdsområdet, där in
slag av såväl andra lokala bergarter som utifrån kom
mande flinta är mycket begränsat. På flera mellan- och 
senmesolitiska boplatser på Södertörn har det påträffats 
små ansamlingar med mikrospån i flinta. Handtagskär- 
nor i flinta och övrigt avfall från tillverkning har dock 
bara påträffats i något sällsynt fall på Sjövreten-boplatsen 
(Welinder 1977:57). Det är möjligt att mikrospån har 
kommit till regionen i form av färdiga flinteggade ben
spetsar (Fig. 5, Lindgren 1996a:30). På ungefär samtida 
boplatser i Östergötland, Närke, Västmanland och Da
larna, vilka alla ligger på det dåtida fastlandet, är andelen 
flinta större och där har det påträffats både mikrospån 
och handtagskärnor (Sundlin 1977; Welinder 1977; Berg- 
old et al. 1994; Larsson 1994, 1996). Den här fördel
ningen stöder tanken att flinta inte har bearbetats i någon 
större utsträckning i skärgården. Welinders (1977) upp
delning i en Kvarts-grupp och en Flint-grupp tycks inte ha 
någon giltighet inom skärgården, utan grupperna tycks 
snarare representera skärgård och fastland (se också Lind
gren 1997a:30 ff.).

Dominansen av kvarts på boplatserna gör att de liknar 
norrländska boplatser. Den stenteknologi som finns re
presenterad på de tidigaste boplatserna i Norrland från ca 
8600 14C-år BP har dock beskrivits innehålla främmande 
gråfärgat råmaterial, som ersätts av en handtagskärne- 
mikrospån-teknologi i kvartsitdominerat heterogent mörk- 
färgat råmaterial under perioden 7400-5800 14C-år BP. 
Först under perioden 5800-5400 14C-år BP dominerar 
kvarts (Forsberg 1996). Preliminära tolkningar av nya 
inventeringsresultat från Södertörn gör dock gällande att 
det var kvarts som användes på pionjärbosättningarna i 
den äldsta skärgården, d.v.s. ca 9000 14C-år BP, medan 
andra lokala bergarter och flinta började användas senare 
(Åkerlund et al. 1995a). Det finns tills vidare inga svenska 
paralleller till så tidig användning av kvarts, men det 
liknar avslagsmaterial i Finland från ca 9000 BP (Schulz 
1990). En fortsatt utredning om varifrån kolonisatörerna 
hämtade sina råvaror ger en möjlighet att diskutera vari
från och hur kolonisationen skett.

Fig. 6. Exempel på vanligt förekommande yxtyper i grönsten: a. prick
huggen yxa med rund-ovalt tvärsnitt och slipad egg (från Eklundshov, 
ca 8000 l4C-år BP) och b. slipad yxa med fyrsidigt tvärsnitt (från 
Jordbro Industriområde, ca 6500 14C-år BP). Teckningar A. Eide, efter 
Lindgren 1997:fig 2:3b och 2:4f.

Ett annat karaktäristiskt drag för mesolitikum i regio
nen är grönstensyxor, d.v.s. yxor tillverkade av diabas, 
som förekommer lokalt. En översiktskarta hos Forsberg 
&C Larsson (1994:13) visar att yxornas kända utbredning 
i Östra Mellansverige sammanfaller med det mesolitiska 
skärgårdsområdet. Det har gjorts många försök att typ
indela grönstensyxor utifrån lösfynd. När nu ett stort 
antal mesolitiska boplatser undersökts, och det har visat 
sig att grönstensyxor förekommer på flertalet, har det 
gjorts ett nytt försök att typindela yxorna utifrån 14C- 
daterade boplatskontexter (Lindgren 1997b). De äldsta 
kända grönstensyxorna har påträffats i daterade boplats
kontexter från ca 8000 14C-år BP, men det förekommer 
grönstensavslag på förmodat äldre boplatser, vilket tyder 
på att yxor kan ha tillverkats redan ca 9000 14C-år BP. 
De absoluta dateringarna visar att prickhuggna yxor med 
rund-ovalt tvärsnitt och slipad egg förekommer i ett äldre 
skede och slipade yxor med fyrsidigt tvärsnitt i ett yngre 
(Fig. 6). Detta visade redan Ekholms uppdelning från
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Fig. 7. Karta med markeringar av läget för lämningar efter hyddor och 
hus på undersökta stenålderslokaler i Östra Mellansverige. Cirklar 
markerar hyddor och rektanglar markerar långhus. Modifierad efter 
Bi wall & Kihlstedt 1997:fig 7:20. Digital bildframställning D. Ham
mar.'

1915, men det är en ny insikt att grönstensyxor med 
heltäckande ytslipning förekommer redan ca 6500 14C- 
år BP och inte i samband med tidigneolitikum, som Ekholm 
antog. Welinder visar att det har påträffats Lihult-yxor i 
Närke och Västmanland (Welinder 1977:50 ff.). På de 
boplatser som UV har undersökt i regionen sedan 1970 
har det dock inte hittats någon Lihult-yxa. Med tanke på 
att flertalet exploateringsundersökningar av mesolitiska 
boplatser har skett i Södermanland (se Fig. 1), kan förhål
landet tyda på att det saknas Lihult-yxor i det mesolitiska 
skärgårdsområdet. Samtidigt som det finns Lihult-yxor i 
Västsverige uppträder helslipade fyrsidiga yxor i Östra 
Mellansverige, vilket kan tolkas som uttryck för en egen 
utveckling inom skärgårdsområdet som skiljer sig från 
utvecklingen av grönstensyxor på fastlandet (se Lindgren 
1997b).

Under hela stenåldern förekommer både ”små” och 
”stora” boplatser, vilket antyder att det funnits ett varie
rat bosättningsmönster med basläger och tillfälliga läger. 
Det är svårt att få fram tillräckligt preciserade dateringar 
för den typ av tolkningar som gäller om stora boplatser är 
lämningar efter stora grupper människor under kort tid

eller små grupper under lång tid (Åkerlund 1997).
I förhållande till antalet undersökta boplatser är det 

magert med huslämningar. Det framgår av en nyligen 
gjord sammanställning, att det har hittats hus och hyddor 
på ett 30-tal stenåldersboplatser i regionen (Biwall & 
Kihlstedt 1997:296). Det finns en tendens till att små 
hyddor är karaktäristiska för skärgården både under 
mesolitikum och neolitikum, medan långhus speciellt upp
träder på fastlandet under neolitikum (Fig. 7). Bristen på 
huslämningar har dels förklarats med hänvisning till de 
gravningsmetoder som använts, vilka inneburit att hus 
inte synliggjorts, och dels till det förhistoriska bosättnings- 
mönstret, där mindre markerade hus kopplas ihop med 
en rörlig social struktur.

I förhållande till antalet undersökta boplatser är det 
också magert med gravar. Det har inte påträffats några 
gravar från mesolitikum, men det förekommer indikatio
ner på flatmarksgravar från tidigneolitikum (Kihlstedt 
under arbete) och också nedgrävda skelettgravar i avfalls- 
lager på gropkeramiska boplatser (Welinder 1971; 
Wyszomirska 1984; Olsson et al. 1994). Det finns bara 
belägg för en enda megalitgrav i Mellansverige och den 
låg i det dåtida fastlandet vid Alvastra i Östergötland 
(Janzon 1984). Det har föreslagits att ett par anlägg
ningar i Närke och Södermanland skulle utgöra megalit
gravar, men det är osäkert (Browall 1991:134 f.). Intill 
undersökningar företagits finns inga belägg för att mega
lit-traditionen nådde skärgården i Östra Mellansverige. 
Inga andra samtida lämningar av monumental karaktär, 
såsom centralplatser av Saruptyp, är kända i regionen. 
Det har föreslagits att den gropkeramiska traditionen 
(påfallande stora anhopningar av keramik) kan betraktas 
som en regional alternativ strategi till monumentaliser- 
ingen som strukturerande faktor i det neolitiska samhäl
let (Kihlstedt 1997:122 f.). En monumentalisering av land
skapet tycks ske senare. Enligt nya rön uppfördes 
monumentala vallanläggningar i regionen under senneo- 
litikum (Olausson 1997). Det finns ett stort antal senneo- 
litiska hällkistor i det dåtida fastlandsområdet i Öster
götland och Närke och ett litet antal också närmare den 
dåtida kusten i området norr och söder om Mälaren 
(Olsson & Holm 1997:225 ff.).

Näringsunderlaget är bara summariskt känt eftersom 
boplatserna ligger på sand och bevaringsförhållandena 
för organiskt material är dåliga. Det finns direkta belägg
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för kostintag i form av djur- och växtlämningar, men 
därifrån går det inte att kvantifiera vilken betydelse det 
animala inslaget har haft i förhållande till det vegetabi
liska. På fastlandslokaler förekommer ben av älg, hjort, 
vildsvin, småvilt, fågel och fisk (Ericson 1994; Vretemark 
i Larsson 1996) medan skärgårdslokaler främst innehål
ler ben av säl, men det förekommer också fisk, fågel, 
utter, hare, svin, älg och hund (Ericson & Sten manus; 
Nilsson i Drotz & Ekman 1999). I TRB-sammanhang 
tillkommer husdjursben i form av får/get och på senare år 
har det också påträffats nöt (Segerberg 1985; Gustafsson 
et al. manus-a), men det ser ut som om vilda arter domi
nerar (Ahlfont et al. 1995). I gropkeramiska samman
hang dominerar oftast sälben, men det har framförts 
argument för att fiske kan ha haft större betydelse än 
säljakt (Ericson 1989:62). Det finns indikationer på od
ling och husdjurshållning även på gropkeramiska lokaler 
i form av sädeskorn på Kyrktorp (Olsson et al. manus) 
och ben från nötkreatur på Häggsta (Olsson 1996). För 
att belysa vegetabiliskt utnyttjande har det gjorts flera 
försök att identifiera förkolnade fröer ur floterade jord
prover från anläggningar på boplatserna. De fröer som 
påträffats på mesolitiska och gropkeramiska lokaler är 
enbär, hassel, nypon, ekollon, svalört, hallon och mjölon, 
d.v.s. vilda arter som indikerar insamling (Åkerlund & 
Aronsson manus). På tidigneolitiska lokaler har det på
träffats fröer från vete och korn, men vid jämförelse med 
förekomsterna i Sydsverige omfattar den tidiga odlingen 
en lägre andel vete än korn (Ahlfont et al. 1995:156 f.). 
Direkta belägg för odling finns också i form av pollen. 
Bara i Södermanland och Uppland finns ett 15-tal dia
gram som går tillbaka till ca 5000 14C-år BP och som 
indikerar att odling förekom under tidigneolitikum (Karls
son manus). De tydligaste spåren av odling finns i västra 
delen av regionen. Det finns också indirekta belägg för 
odling i form av sädeskornsavtryck i keramik och mal- 
stenar. Materialet är magert och säger inte vilken bety
delse säd har haft i kosten. Belägg för kostintag har 
däremot framkommit genom kemisk analys av människo
ben. Kerstin Lidén har analyserat mesolitiska och neoliti- 
ska skallar från olika delar av Syd- och Mellansverige och 
fått fram ett samband mellan kost och geografiskt läge, 
där det marina inslaget dominerar hos människor från 
kustboplatser och det terrestriska hos människor från 
inlandsboplatser (Lidén 1995:27 f.).

Kronologi

Vi har ett dåligt kunskapsläge när det gäller typologi och 
kronologi och för att belysa regional historia på en fristå
ende dateringsgrund har vi satsat mycket på 14C-analyser 
under de senaste decennierna. Samtidigt är det naturligt
vis viktigt att utveckla ett gemensamt ramverk, som gör 
det möjligt att göra jämförelser mellan regioner. 14C- 
metoden gäller för att vara en oberoende dateringsmetod, 
som ger oss sådana möjligheter.

Det kan vara på sin plats att synliggöra hur många 
14C-dateringar som har utförts från regionen. Riksantik
varieämbetet har planerat att upprätta en databas över 
14C-dateringar från arkeologiska sammanhang, men en 
sådan finns tills vidare inte tillgänglig (Ulf Strucke, munt
lig uppgift). En sökning i Göran Possnerts databas inför 
stenåldersseminariet i Lund i december 1996 visade att 
Tandem-laboratoriet i Uppsala sedan 1985 hade gjort ca 
300 stenåldersdateringar från 50 lokaler i regionen. Därav 
var 2/3 av dateringarna till neolitikum. Det totala antalet 
stenåldersdateringar från regionen kan idag uppskattas 
till ca 500 st., eftersom arkeologer också har lämnat 
prover för analys vid 14C-laboratoriet i Stockholm och 
utomlands.

De provtagna lokalerna är s.k. öppna boplatser med 
fyndlager som kan ha bildats vid flera oliktidiga besök. På 
1970-talet kom de äldsta dateringarna i regionen från ca 
6500 14C-år BP på Sjövreten-boplatsen på Södertörn 
(Welinder 1977:79). Idag kommer de äldsta dateringarna 
i fastlandsområdet från ca 9000 14C-år BP på Mörby- 
boplatsen i Östergötland (Kaliff et al. 1997:66). De äldsta 
dateringarna i skärgårdsområdet är från ca 8000 14C-år 
BP på Eklundshovs-boplatsen på Södertörn (Gustafsson 
et al. manus-a).

Det ansågs länge svårt att identifiera lämningar från 
senmesolitikum i regionen, men under senare delen av 
perioden har ett drygt tiotal lokaler undersökts med date
ringar till 6000-5000 14C-år BP (bl.a. Lindgren 1993; 
Runesson 1994; Drotz 1995; Hallgren et al. 1995, Olsson 
1996; Åkerlund & Olsson 1996; Drotz & Ekman 1999; 
Gustafsson et al. manus-b).

Nya 14C-dateringar innebär att man kan ifrågasätta 
de traditionella kronologierna för trattbägarkeramik och 
gropkeramik. Dateringen av den mellansvenska tratt- 
bägarkulturen, Vrå-kulturen, har tidigare utgått från dansk
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keramik-kronologi. Den mellansvenska keramiken har 
grovt delats in i två grupper med utgångspunkt från 
Mogetorp och Östra Vrå (Florin 1958). Mogetorps- 
keramiken har ansetts vara äldst och motsvara Beckers C- 
fas. Den har dekor under mynningen i form av små 
gropar, vertikala streck och horisontella rader med 
snördekor. Keramiken från Östra Vrå uppvisar lite större 
variation. Eftersom de placerades in så sent i den danska 
sekvensen antogs neolitiseringen av Mellansverige ha skett 
med en tidsmässig fördröjning i förhållande till Syd- 
skandinavien (Hulthén 8c Welinder 1981). 14C-dateringa- 
rna ger nu en annan bild, som visar att Vrå-kulturens 
boplatser kan jämföras med de äldsta dateringarna från 
Skåne/Danmark (Kihlstedt 1996:fig 5 och 6). Det ser 
alltså ut som om keramiken spritts snabbt över en stor del 
av Skandinavien och det har uppfattats av en del som att 
neolitiseringen har haft ett snabbt förlopp. Samtidigt med 
de keramikförande tidigneolitiska boplatserna finns också 
kvartsboplatser utan keramik i regionen (Kihlstedt 1996:fig
1). Dateringarna från boplatser av Mogetorp- och Östra 
Vrå-typ stöder inte den antagna tidsskillnaden mellan 
keramikgrupperna (Kihlstedt 1997:113 ff.). På senare år 
har det undersökts flera trattbägarboplatser i Närke och 
Västmanland med keramik som ger ett ”tidigt” intryck, 
men saknar snördekor och tvärsnodd. Men dateringar 
från lokaler som t.ex. Frotorp och Fågelbacken tyder på 
att lokalerna har utnyttjats under lång tid (Eriksson et al. 
1994; Blomqvist et al. manus; Lekberg et al. manus). Det 
är oklart vad keramikgrupperna står för. Eftersom grup
perna förekommer både i västra och östra delen av regio
nen tycks de stilistiska skillnaderna inte vara av regional 
karaktär som i Sydskandinavien (Kihlstedt 1997:116).

Enligt de senaste årens radiometriska dateringar ligger 
de äldsta dateringarna på gropkeramik i tidigneolitikum, 
vilket innebär att de delvis faller inom samma intervall 
som dateringar av Vrå-kulturen (Olsson 8c Edenmo 
1997:fig 5:32). Acceleratordateringar utförda under 1980- 
och 1990-talen av träkol, fröer och organisk beläggning 
på krukskärvor från gropkeramiska kontexter tyder på 
att gropkeramiken uppträder flera hundra år tidigare än 
man antog under 1970-talet. De nya dateringarna gör 
också att den gropkeramiska sekvensen sträcks ut framåt 
i tid och framstår således som delvis samtida både med 
Vrå-kulturen och traditionella senneolitiska lämningar 
(Olsson 8c Edenmo 1997:182 ff.). Gropkeramiken har

traditionellt grupperats med utgångspunkt från Säter och 
Fagervik, där Fagervik-grupperna I-IV har betraktats som 
kronologiska stadier. De nya dateringarna av organisk 
beläggning på krukskärvor från de här olika keramik
grupperna indikerar att de är samtida (Segerberg et al. 
1991; Larsson 1995; Åkerlund 1996:90 ff., 1997; Olsson 
1997). Ett alternativ till den traditionella tolkningen att 
de olika keramikgrupperna motsvarar olika stadier av 
keramiktillverkning är att de representerar olika samtida 
keramiktraditioner. Variationen skulle kunna avspegla 
olika sociala enheter inom ett samhälle (Åkerlund 
1996:131 ff.; Olsson 1997). Boplatser med olika storlek 
och innehåll tänks avspegla att vissa har utnyttjats av 
enstaka hushåll och andra av flera. Fyndens utseende 
inom ett Fagerviksstadium och den rumsliga spridningen 
av keramik på Häggsta-boplatsen har t.ex. tolkats som 
spår efter flera olika hushåll inom ett Fagerviks-stadium 
(Olsson 1997:fig 5).

Ingen dateringsmetod kan användas rutinmässigt

I samband med undersökningarna för Grödinge-banan i 
slutet av 1980-talet jämförde vi den preliminära strand- 
förskjutningsmodellen, som byggde på 35 st. 14C-date- 
ringar (Miller i Brunnberg et al. 1985), och läget för ett 
40-tal 14C-daterade anläggningar på boplatserna (Åker
lund et al. 1995b). En sådan jämförelse förutsätter en 
oberoende absolut dateringsmetod. Resultatet antydde, 
att 60% av stenåldersanläggningarna skulle ha legat urv 
der vattenlinjen. Vi kunde naturligtvis inte acceptera att 
människor ”levde under vatten” och har förklarat det här 
på annat sätt. De arkeologiska dateringarna har gjorts på 
enstaka bitar vedartsbestämt träkol och fröer med kon
trollerat låg egenålder och de geologiska dateringarna har 
gjorts på bulk-prover av gyttja, vilket innebär att de ar
keologiska dateringarna i det här fallet kan betraktas som 
mer tillförlitliga än de geologiska. Jämförelsen visar att 
det är viktigt att man har god kontroll på provernas 
egenålder oml4C-metoden skall användas att jämföra date
ringar av olika material (dateringar av bulk-prover är 
otillfredsställande och bör ersättas av enstaka makrofossil 
där det är möjligt). Resultaten antydde att strand- 
förskjutningsförloppet var äldre än vad som dittills anta
gits och stämde bättre med en senare utarbetad strand- 
förskjutningsmodell (Risberg et al. 1991).
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Identitet

Regionen har en enastående kombination av artefakter, 
som gör att den skiljer sig från omgivande regioner. Vid 
sidan av lokala råmaterial så finns det i regionen också 
föremål i främmande råmaterial, som visar att man har 
haft kontakter över stora avstånd både under mesolitikum 
och neolitikum. Arkeologer har nog betraktar kvarts som 
ett substitut för den bättre flintan och sett det som själv
klart att de stackars människor ”som bara hade tillgång 
till kvarts” direkt var beredda att ta emot bättre grejor 
utifrån om tillfälle gavs. Man har traditionellt sett regio
nen som mottagare av idéer söderifrån och förbisett möj
ligheten av egen kreativitet. Men det finns tecken på 
självständig utveckling i regionen t.ex. genom att det 
tidigt förekommer slipade grönstensyxor. De gropkerami- 
ska lämningarna tyder på en alternativ inriktning till 
sydskandinavisk neolitikum samtidigt som mycket annat 
i den gropkeramiska kulturen tyder på omfattande kon
takter med grannområden. Jag vill ifrågasätta synen på 
regionen som passiv mottagare. Jag antar att människor i 
Östra Mellansverige kände till andra sätt att leva, men 
valde en egen inriktning. I min redogörelse har jag också 
betonat att det finns skillnader inom regionen, som har en 
tendens att sammanfalla med det dåtida fastlandsområdet 
och skärgårdsområdet.

Man kan bygga modeller för bosättning i skärgården 
antingen med utgångspunkt från antagandet att skärgår
den utnyttjades av skärgårdsbor, som var bosatta där (och 
hade någon form av kontakt med sina grannar) eller att 
skärgården utnyttjades av människor som tidvis utnytt
jade både det området och fastlandet. De kulturella 
lämningarna i inre delen av skärgården kan tolkas som att 
de avspeglar förändringar som saknar motstycke längre 
ut. Varför skulle då människor i vissa områden ha större 
beredskap att ta emot nyheter än de i andra? En viktig 
omständighet som skapar identitet är de livsvillkor som 
har med arbete att göra. Jag tolkar de stora boplatserna i 
skärgården som samlingsplatser för säsongsvisa mass- 
fångster av sill eller säl och har antagit att försörjningen 
ute i skärgården var inriktad på ett fåtal resurser som 
periodvis förekom rikligt och som därför krävde samar
bete. Jag betraktar den specifika fysiska miljön och den 
starka sociala organisation som finns i fiske- och 
säljägarsamhällen som faktorer som motverkar att indivi

den kan välja fritt. Jag tänker mig att de strategier som 
användes på fastlandet riktades mer mot att utnyttja 
varierade resurser på en mer individuell basis. Motstånd 
mot de nya levnadssätten kan ha samband med att indivi
duellt egendomssamlande inte är förenligt med fiskarnas 
samarbetsideologi som bygger på en princip att dela. Där 
människor agerar individuellt och inte är låsta av kollek
tiva krav är det lättare att övergå till ett nytt levnadssätt.

I andra sammanhang, där det finns en markerad kon
trast i bofasthet mellan två sociokulturella enheter inom 
en begränsad geografisk region, finns det en spännings- 
zon. I det här fallet så är den inte markerad med några 
manifestationer. Frånvaron av en sådan gräns kan också 
ses som ett stöd för en alternativ tolkning att de olika 
kulturella lämningarna inte representerar två socio
kulturella enheter utan snarare tillfälligt utnyttjande av 
samma sociala enhet.

Genom att studera materiella lämningar har två olika 
förhistoriska världar avgränsats. Vi vet inte om de förhis
toriska människorna betraktade dem som olika samhäl
len. Men vi vet att inte alla stenåldersmänniskor levde 
samma liv. Arkeologi har ofta använts i ett sökande efter 
ett gemensamt ursprung i ett försök att stärka nationella 
identiteter. Genom att istället betona de skillnader som 
fanns i förhistorien skulle arkeologi kunna användas för 
att skapa acceptans för olikheter och kanske motverka 
främlingsfientlighet också i dagens samhälle.
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Indsamling af flint - nogle metodeproblemer

Peter Vang Petersen

Abstract

Vang Petersen, P. 1997. The collection of flint — some problems of method. Stenåldersforskning i fokus. Riksantikvarieämbetet, 
Arkeologiska Skrifter 39 / University of Lund, Institute of Archaeology Report series Nr 77, pp. 61-71.

Traces of the activities of Stone Age people are not distributed by chance in the landscape, which means that rational survey 
strategies have to be adapted to suit topographical and other criteria. In this connection there is the problem that a one-sided 
focus on landscape elements where the chances of finds are considered particularly good can simultaneously eliminate the 
possibility of identifying find places with a different kind of location which would be especially interesting from a scholarly 
point of view.

Coastal zones and zones around lakes and inland watercourses have always been the traditional areas for the 
localization of Early Stone Age settlement sites, but a growing number of finds, especially from the Late Glacial and Early 
Postglacial, show that attention in future should be focused more on higher-lying viewpoints.

Fossil coastlines are characteristic landscape elements throughout Scandinavia, and find places associated with non- 
transgressed coastlines are normally easy to find by surface surveys. Transgressed localities - both on land and at sea - are 
much harder to find, and effective localization of covered occupation layers must of necessity involve excavation/probes, 
combined with the use of coarse-meshed sieves.

Besides settlement sites (with a varied range of waste from production, the use and repair of flint tools, and burnt flint 
from hearths), the prehistoric localities comprise workshop sites characterized by a one-sided range of flint debitage and 
discarded blanks from the manufacture of larger flint objects, typically axes or blade cores. A third type of locality is the 
hunting stations, with finds of hunting-related flint objects, chiefly arrowheads. This type of locality is presumably greatly 
under-represented in the find picture, but to the few probably hunting-related localities with Bromme points from 
Ommelshoved and Eskebjerg we can now add a couple of similar mass finds of arrowheads from the Kongemose period 
discovered at Gundsølille and Korsbjerggård in north-east Sjælland.

Surveys in marine-influenced landscapes involve particular problems. Some marine finds represent secondary, naturally 
created occurrences of flint, formed by rebedding and wave transport. Another problem concerns the identification of 
original coastal settlements (e.g. from the Maglemose) among the many transgressed inland sites which were originally built 
beside small inland streams and on hilltops in topographical positions which were also attractive settlement sites in later 
marine landscapes.

In finds with flint from many periods of prehistory, the degree of patination and reshaping can serve as a good pointer 
for the identification of Late Glacial objects. Further, the fact that typological dating, for example, of oblique arrowheads 
can be difficult is shown by settlement site finds from Anholt containing oblique arrowheads of west Swedish Neolithic type, 
which are easily confused with corresponding forms from the Kongemose period.

Peter Vang Petersen, Nationalmuseet, København, Danmark.

”De eneste kilder, som aldrig tørrer ud, er fejlkilderne” 
Disse visdomsord på en seddel prydede Ulrik Møhis op
slagstavle på Zoologisk Museum. Sedlen hang ved siden 
af en indtørret tangbusk med rodenden hæftet til en 
skiveøkse, som Møhi havde fundet skyllet op på stranden 
i Stavns Fjord. Møhis memento karakteriserer ganske 
godt rekognoscerings-arkæologiens metodeproblemer.

Rekognoscerings-strategier

Arkæologisk rekognosceringsaktivitet i Danmark har groft 
sagt tre hovedmotiver:

1. Samler-glæde - trangen til at finde nye lokaliteter og 
oldsager, som kan pynte i samlingen og vække anerken
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delse hos andre samlere og fagarkæologer. Denne trang 
driver den største del af rekognosceringsvirksomheden, 
og da den især udføres af amatørarkæologer, hvor lysten 
driver værket, er der ikke forbundet større økonomiske 
udgifter hermed.

Det er resultatet/fundene, som tæller og metodikken 
opleves som mindre væsentlig, bare den er effektiv. Især 
begyndere rekognoscerer ofte på ganske tilfældig/intuitiv 
facon. Derved fremkommer undertiden helt uventede fund 
som f.eks. Hamburgbopladserne ved Sølbjerg (Vang Pe
tersen & Johansen 1991:21).

2. Videnskabelig nysgerrighed - den forskningsmæssige 
interesse for at komplettere et topografisk fundbillede i 
bestemte egne eller tidsperioder. Da manglende fund i 
princippet også har interesse, er metodikkens videnskabe
lige stringens af mindst lige så stor betydning som selve 
fundene. I sådanne universitets- eller museumsprojekter 
er pengene normalt små og det forsøges ofte, at lade 
studenter og amatører gøre arbejdet på ulønnet basis. På 
disse vilkår er det dog i realiteten svært at fastholde 
medarbejdere, som i længen evner at følge den nødven
dige “skyklap” -systematik. De metodiske overvejelser 
ved videnskabelige rekognosceringsprojekter er i øvrigt 
kun publiceret i ringe omfang (Larsson &c Olausson 1992).

3. Antikvarisk ansvar - forpligtelsen til opsporing af arkæo
logiske forekomster; som berøres afaktuelle anlægsprojekter. 
Til denne lovbaserede virksomhed er der gerne større mid
ler til rådighed, og dermed basis for en ihærdig og systema
tisk indsats. Forpligtelsen til at demonstrere resultater overfor 
bevilgende myndigheder frister til at vælge den fundmæssigt 
mest lønsomme strategi (Vorting 1984).

Vel beskrevet er rekognosceringerne i forbindelse med 
Skov- og Naturstyrelsens Havbundsundersøgelser. Den 
her anvendte modelbaserede strategi (Fischer 1995:373) 
er utvivlsomt lønsom, men fokuseringen på lokaliteter, 
hvor chancerne for bopladsfund på forhånd skønnes at 
være særligt gode, forringer samtidig chancerne for at 
støde på de uventede og måske videnskabeligt mere inter
essante fundpladser, som kunne tænkes at findes i de lavt 
prioriterede undersøgelsesområder (Larsson & Olausson 
1992:478; Price 1995:424).

Traditionen for rapportering er bedst på dette felt, 
men behovet for at demonstrere resultater som kvittering

for de anvendte midler resulterer undertiden i lovligt 
lyriske beskrivelser af den anvendte metodiks hensigts
mæssighed og de indsamlede funds videnskabelige betyd
ning. Rapporterne vedr. Øresundsundersøgelserne er et 
godt eksempel (Fischer 1993a).

Topografiske kriterier

Da sporene efter stenalderfolkenes aktiviteter ikke forde
ler sig tilfældigt ud over landskabet, er en målretning af 
rekognosceringerne udfra topografiske kriterier nødven
dig, hvis indsatsen skal bære rimelig frugt.

Kystzoner langs havet og bredzoner omkring søer og 
vandløb i indlandet har i mere end 100 år været kendt 
som de bedste områder at lokalisere stenalderbopladser, 
især fra jægerstenalderen, men i de seneste år er opmærk
somheden i stigende grad blevet renet mod flintforekomster 
på højereliggende udsigtspunkter.

Kystzoner
I Sydskandinavien har isostatiske og eustatiske jordskorpe
bevægelser forårsaget en livlig forskydning af kystlinjerne, 
og fossile bredzoner er karakteristiske landskabselementer 
i de fleste kystegne. Mange gamle kystlinjer kan erkendes 
visuelt i terrænet, hvorimod andre kun kan udpeges ved 
hjælp af højdekurvekort.

Ertebøllebopladserne langs Littorinahavets højeste kyst
linje, som dominerer de arkæologiske fundkort, er i vid 
udstrækning lokaliseret ved overfladerekognoscering, og 
eftersøgningen er kendeligt effektiviseret ved sydsjælland
ske amatørarkæologers erkendelse af pladsernes oprinde
ligt nære tilknytning til gode fiskesteder, eksempelvis 
brednære strømrender (Johansson 1995:87).

Ældre kystbopladser fra tidlig Ertebølle- og Konge- 
mosetid findes betydeligt sjældnere. Disse pladser ligger i 
dag under havets overflade i det meste af Danmark. Kun i 
de nordøstlige egne ligger de hævet over havet, men her 
vanskeliggøres efterforskningen ofte af overlejrende sedi
menter fra yngre havstigninger.

Selvom vi i dag kender de relative højdeforskelle på de 
atlantiske havniveauer temmelig nøjagtigt (Christensen 
1993:22), er de ældre, transgrederede kystlinjers præcise 
forløb i landskabet alligevel svære at få hold på. Det har 
dog efterhånden vist sig, at ældre, dækkede bopladser 
meget ofte kan lokaliseres i nærheden af kendte, højere
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liggende, yngre bopladser. Omkring sådanne kendte plad
ser vil det derfor ofte være en god ide at rekognoscere på 
lavere niveauer langs eventuelle kloak- eller drængrøfter, 
hvor dyberegående gravearbejdet kan have forstyrret til
dækkede kulturlag og bragt kulturrester op til overfladen.

I Sydskandinaviens overskyllede submarine landskaber 
gælder de samme topografiske kriterier som på landjorden, 
men alligevel har det vist sig særdeles vanskeligt at lokalisere 
eventuelle kystbopladser fra Maglemosetid og Senpalæo- 
litikum. Sporene af senglaciale bosættelser ved den Baltiske 
Issø i Køge Bugt (Vang Petersen & Johansen 1991:31) vidner 
ikke om kystbosættelse i egentlig (marin) forstand, og selvom 
Maglemoseflint er lokaliseret forskellige steder på Øresunds 
bund (Larsson 1983; Fischer 1995:377), så er der hidtil ikke 
fremlagt beviser fog at disse fund repræsenterer andet end 
overskyllede indlandsbopladser.

De nordjyske Brommefund fra Nørre Lyngby, Hollends- 
kær, m.fl. (Nilsson 1987), stammer alle fra indlands
pladser, som dog i parantes bemærket befinder sig mindre 
end to timers gang fra datidens kyst.

I Danmark må præboreale og boreale kystlinjer søges 
på bunden af Kattegat og Skagerak. Ældre, senglaciale 
kystlinjer er hævede og meget synlige i Nordjylland, men 
på trods af de potentielle fangstmuligheder (Møhi 1970), 
savner vi stadig vidnesbyrd om såvel senglacial kyst
bosættelse som fangst på havdyr i Sydskandinavien.

Bredzoner
Artiers rekognosceringer langs fossile bredder af søer og 
åer har resulteret i mange fundpladser fra alle perioder af 
mesolitikum. Fra senpalæolitikum er det især Bromme- 
pladserne, som i større antal er lokaliseret ved søbredderne 
- oftest beliggende tæt ved åers indløb eller udløb (Fischer 
1985:85).

Udsigtspunkter
Udsigtspunkter, eksempelvis bakketoppe eller dalterrasser 
med godt udsyn over større områder, har hidtil ikke 
påkaldt sig større arkæologisk opmærksomhed, men det 
står efterhånden klart, at sådanne landskabelige højde
punkter må have spillet en vigtig rolle i jægerkulturens 
aktivitets- og bebyggelsesmønser.

Højt placeret i landskabet ligger eksempelvis Bromme- 
pladser ved Langå (Madsen 1983) og Maglemosepladser ved 
Rude Mark (Boas 1987) og Sønder Hadsund (Brinch Peter

sen 1967) i Jylland, Korsbjerggård på Sjælland (Sørensen 
1985) og Blanchs Hotel på Bornholm (Nielsen 1994:51 f).

Udsigtspunkter har i sagens natur haft størst betydning i 
perioder med spredt eller manglende skovvækst. I landska
ber med tundra eller lysåben skov har jægere fra selv be
skedne bakkedrag kunnet overvåge vildtets bevægelser over 
meget store områder. Ved den blot 12 m høje Sølbjerg på 
Vestlolland koncentreres således et betydelig antal senglaciale 
bopladser, og de indledende rekognosceringer på andre 
vestlollandske højdepunkter har konstateret lignende fore
komster af senpalæolitisk flint med bl.a. spidser af Feder
messer- Bromme- og Ahrensburgtype (Vang Petersen & 
Johansen 1996:86). På samme måde findes Federmesser- 
og Ahrensburgbopladser på Knudshoved Odde i Sydsjæl
land knyttet til markante bakkedrag (Vang Petersen & 
Johansen 1993; Fugl Petersen 1994; Johansson 1996).

I modsætning til de nævnte fund fra senpalæolitikum 
og Maglemosetid savnes højtliggende bopladsfund fra 
senmesolitikum. Uden undtagelse ligger Kongemose- og 
Ertebøllebopladserne placeret klos op ad datidens kyst
linjer, såvel ved havet som langs indlandets søer og åer. 
Formentlig var den atlantiske urskov så lukket, at befolk
ningen foretrak at slå sig ned langs kysterne, hvor der 
stadig var et vist overblik over landskabet.

Typer af flintfund

Det har i Danmark været aim. antikvarisk praksis at tolke 
flintforekomster som levn af bopladser, og Nationalmuseets 
Kulturhistoriske Centralregister klassificerer automatisk 
alle fund af flintpletter som bopladser. På samme måde 
foregår det i Skov- og Naturstyrelsen, når fund af flint på 
havbunden markeres med en bopladssignatur på søkortet 
(Fischer 1995:Fig. 8).

Bopladser
Bopladser bør som betegnelse reserveres lokaliteter med 
substantielle, primære forekomster af flintaffald, afspej
lende et bredt spektrum af aktiviteter - produktion, an
vendelse og reparation af flintredskaber. Brændt flint som 
indikator for ildsteder har også stor betydning.

Værkstedspladser
Værkstedspladser bør betegne fund, som ensidigt består 
af flintaffald, afslag og kasserede emner fra forarbejdning
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af større flintsager, typisk økser eller flækkeblokke. 
Værkstedspladser er et gammelt, men forsømt forsknings
felt (Rasmussen 1918), som der i Sydskandinavien ellers 
skulle være fine forudsætninger for at dyrke (Hansen & 
Madsen 1983).

I atlantisk tid var flinten lettest tilgængelig i kyst
zonerne, og mesolitiske værkstedsfund skal nok især sø
ges her. I perioder med tyndere vegetationsdække f. eks. i 
senpalæolitikum og neolitikum kunne flintknolde princi
pielt opsamles og tilhugges overalt i landskabet, men da 
Littorinahavets klintekyster udgjorde en uendelig rig kilde 
til god flint, må det formodes, at en meget stor del af den 
neolitiske flinthugning også fandt sted ved kysterne (Han
sen & Madsen 1983:56).

Jagtstationer
I Sydskandinavien kan vi næppe forvente at finde bevarede 
anlægsrester af skydeskjul, fangstgruber etc., så eventuelle

jagtstationer/rastepladser kan kun erkendes gennem jagt
relaterede genstandslevn, først og fremmest pilespidser.

Lokaliteter, hvor jægere har efterladt sig pilespidser i 
større tal, kendes endnu kun få steder i Danmark. Bedst 
kendt er Ommelshoved i det Sydfynske Øhav, hvor svære 
Brommepile er opsamlet i hundredevis! (Holm 1972). 
Masseforekomster af Brommepile kendes også fra Eske- 
bjerg på Knudshoved Odde (Petersen 1994; Johansson
1996), men fra resten af stenalderen kniber det med fund 
af tilsvarende ”pile-pladser”.

Hamburgspidser, Federmesser og Ahrensburgpile er 
desværre ikke så iøjenfaldende som Brommespidser, og 
det samme gælder de fleste mikroliter, skævpile og tvær
pile, der simpelthen er for små og uanseelige til at påkalde 
sig opmærksomhed ved normal markrekognoscering.

At der alligevel i Danmark må kunne findes talrige 
mesolitiske jagtstationer/rastepladser antyder et par 
upublicerede massefund af pilespidser fra Nordøstsjælland.

1994.02.23

Skav— ogr tvarpi lespidserAl—14UTM Nord 
6176.700

TYPER *

Skav/-tvaerpi 1

6176.623

X XXX XXXXX XX

6176.550

XXX XX XXX XXXXXX

6176.400
UTM Øs*321.150321.075321.000320.925320.850

Fig. 1. Fund af pilespidser (402 stk), overvejende af Kongemosetype, på et bakkedrag med megalitgrave (firkanter) ved Gundsølille. Pilene er 

indsamlet og computerregistreret af amatørarkæologen Klaus Sørensen. Tegning Klaus Sørensen.
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5 cm

Fig. 2. Et mindre pilefund, af helt samme karakter som massefundene Korsbjerggård og Gundsølille, er opsamlet på en bakke ved Nævlingegård, 
1,5 km sydøst for Korsbjerggård. Tegning Bjørn Skaarup.

Jagtstationer fra Kongemosetid

På sandede bakker langs ådalene i Roskilde Fjords østlige 
bagland, har amatørarkæologer opsamlet hundredevis af 
pilespidser, overvejende skævpile og skæve tværpile, hvoraf 
mange er ekstremt store og kraftige (Fig. 1). På de to 
rigeste lokaliterer Korsbjerggård og Gundsølille (Fig. 2), 
findes også neolitiske megalitgrave og talrige neolitiske 
flintredskaber, som adskiller sig fra de mesolitiske pile 
ved at være upatinerede.

At disse pileforekomster overhovedet er blevet erkendt, 
skyldes spidsernes ofte usædvanligt store, næsten ”Bromme- 
agrige” dimensioner. Tilsvarende ekstremt store, skæv- 
æggede spidser kendes fra nordsjællandske kystbopladser 
fra sen Kongemosetid (Vang Petersen 1977:152), hvor de 
dog aldrig er særligt talrige.

De sandede bakker ved Korsbjerggård og Gundsølille 
er fattige på natur flint, og det er derfor let at rekognoscere 
efter småflint her. På begge pladser dominerer de store 
Kongemosepile, men der er også fundet adskillige andre

Indsamling af flint - nogle metodeproblemer 65



Fig. 3. Pilespidser fra submarine Kongemosebopladser ved Kalvebod Strand. I det lavvandede, nu inddæmmede havområde udfor Vestamager er 
også opsamlet flere mikroliter af Maglemosetype. Tegning Bjørn Skaarup.

typer, fra Brommespidser til fladehuggede pile fra ældre 
bronzealder. Tilsyneladende har lokaliteterne til alle tider 
tiltrukket jægere.

Ved Korsbjergård er i øvrigt indsamlet bopladsflint (flæk
ker, blokke, mikroliter) fra tidlig Maglemosetid (Sørensen 
1985), hvorimod der ikke findes bopladsflint af Konge- 
mosekarakter svarende til de mange skæve pilespidser.

Den blandede forekomst af bopladsflint fra én periode 
(Maglemosetid) og ”jagtplads-pile” fra en anden periode

(Kongemosetid) på højdedraget ved Korsbjerggård har en 
parallel i fundene fra udsigtspunktet Eskebjerg på Knuds
hoved Odde (Ahrensburg-bopladsflint og Bromme-spid- 
ser), og formentlig er flinten på de jyske ”Gudenå”-pladser 
for størstepartens vedkommende akkumuleret på tilsva
rende måde og repræsenterer altså et mix af pilespidser fra 
kortvarige rasteophold i nogle og bopladsflint fra regu
lære bosættelser af længere varighed i andre perioder 
(Andersen & Stemm 1971:29).
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Flintens farve

På de fleste lokaliteter i Sydskandinavien ligger flint fra 
forskellige perioder sammenblandet, og det er derfor nyt
tigt at vide, at senpalæolitisk og mesolitisk flint fra højere- 
liggende lokaliteter tit er blå- eller hvidfarvet (omdannet), 
hvorved stykkerne afviger markant fra de upatinerede, 
neolitiske flintsager fra samme mark (Vang Petersen & 
Johansen 1996:22).

Det er dog langtfra alle senpalæolitiske lokaliteter, hvor 
flinten er omdannet. Eksempelvis er Ahrensburgflinten på 
toppen af Sølbjerg hvidfarvet, hvorimod flintstykkerne fra 
Hamburgpladserne nedenfor bakken er gul- eller rød- 
patinerede (Vang Petersen & Johansen 1994:Fig. 9).

Indmåling af overfladefund

Nøjagtig indmåling af rekognosceringsfund har stor værdi. 
F.eks. er det vigtigt, at fundstedet for opsamlede stykker 
kan genfindes med stor nøjagtighed, thi en flintplet under 
oppløjning kan fremtræde tydelig på overfladen i et år og 
være næsten usynlig året efter.

På Sølbjerg har vi inden indmålingen markeret alle 
overfladefund med plaststrimler, hvilket giver en umiddel
bar visuel fornemmelse af flintens udbredelse på marken. 
Efter opsamling/indmåling gennem 2-3 dyrkningssæsoner 
og med en forholdsvis beskeden arbejdsindsats målt i 
manddage er det muligt at udtegne et detaljeret billede af 
flintens spredning som grundlag for placeringen af even
tuelle udgravningsfelter (Vang Petersen & Johansen 
1996:Fig. 5).

Indmåling af pløjelagsflinten har også værdi ved tolk
ningen af flintforekomsters oprindelige udstrækning og 
eventuelle tilhørsforhold til forskellige pletter. På Sølbjerg 
2 viser refittings tydeligt, hvorledes flinten i pløjelaget er 
trukket bort fra de oprindeligt meget koncentrerede fore
komster (Vang Petersen & Johansen 1996:Fig. 9).

Sondering af fundpladser

Rekognoscering er en billig og effektiv måde at lokalisere 
arkæologiske forekomster på - men de pladser, der er letteste 
at finde, er desværre også de ringeste - videnskabeligt set!

Arkæologisk mere interessante, dækkede forekomster i 
sedimentationsprægede landskaber som kystzoner, tørvemo

ser og flyvesandsområder røber sig kun på overfladen, når 
erosion (vind eller vand), gravende dyr eller anlægsarbejder 
har forstyrret lagfølgen og bragt kulturrester for dagen.

For at indkredse og teste dækkede flintforekomster er 
det nødvendigt at grave prøvehuller eller -grøfter. Ma
skinkraft kan varmt anbefales, og sammenlignet med tra
ditionelle geologiske boringer er det ofte hurtigere, bedre 
og billigere at checke aflejringsforholdene ved at grave et 
antal huller med gravemaskine.

Ved soldning af sediment i forbindelse med indledende 
sonderinger bør man ikke spilde tiden på at fedte med for 
små maskevidder. Ved sonderinger på Sølbjerg og ved Hasselø 
Tværvej (Vang Petersen 1995:145) har vi brugt grovma
skede net med maskevidde på 10 mm, og i fremtiden vil vi 
antagelig bruge soldenet med 15-20 mm i maskevidde.

Først, når en flintplet er indkredset, er det tid til at finde 
det finmaskede sold frem og interessere sig for stikkelafslag 
og mikrolitter. I øvrigt bør man her søge at mekanisere 
soldningen mest muligt. Vi har f.eks. med godt resultat 
soldet bopladslag ved hjælp afen kartoffelsorteringsmaskine.

Pilespidsers betydning

Da pilespidser er vanskelige at finde ved rekognoscering, 
må den første datering af en lokaliseret plads normalt 
baseres på andre redskabstyper og tilhugningstekniske 
særtræk ved flintaffaldet.

Pilespidser dukker dog i reglen talrigt frem, når ind
samlingen intensiveres, heldigvis må man sige, for der er 
få, om overhovedet nogen, redskabgruppe, som er mere 
informativ end netop spidserne.

Uden fund af spidser er det formentlig umuligt at 
identificere jagtstationer/rastepladser fra stenalderen i 
Danmark, og for analysen af aktivitetsmønstrene på fos
sile bopladsområder har spidsernes placering stor betyd
ning. Pilespidserne er i særlig grad efterladt på bopladsernes 
centrale, højereliggende område, hvor også ildstederne er 
placeret, og hvor hytterne formodentlig har stået.

Spidsernes form og variation danner normalt det bed
ste grundlag for en arkæologisk datering af senpalæolitiske 
og mesolitiske flintforekomster, men desværre er former
nes variation så stor i tid og rum, at datering af enkelt
fundne stykker kan være problematisk.

Visse typer optræder i næsten identisk form i forskel
lige faser. Ligheden med mellemneolitiske (grubekeramiske)
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Fig. 4. Zonhovenspids fra Ahrensburgpladsen Sølbjerg I. Tegning Lykke 
Johansen. 1:1.

A-pile gør som bekendt identifikation af Ahrensburgpile 
vanskelig. I Ahrensburgkulturen optræder desuden de så
kaldte Zonhovenspidser, der kan være svære at skelne fra 
Kongemose-skævpile (Fig. 4). Til forvirringen omkring 
skævpiles datering bidrager yderligere det forhold, at skæv- 
pile faktisk også optræder i neolitikum.

Skævpile fra Anholt

I ”Ørkenen”, et forblæst landskab opbygget af strand
volde på østsiden af Anholt, findes en gammel klitformation 
”Riecks Plads” (Vang Petersen 1995), som er oversået 
med bopladsmateriale, dvs. tilhugget flint og ildskørnede 
sten i stor mængde.

Flinten ligger frit fremme på den afblæste klitflade, og 
siden forrige århundrede har amatørarkæologer indsam
let talrige skiveøkser, skævpile og skæve tværpile (Fig. 5). 
Umiskendeligt neolitiske typer, f.eks. keramik eller slebne 
flintøkser foreligger ikke. Fundene fra Anholt er ikke 
publiceret, men den almindelige opfattelse har været, at 
materialet skulle henføres til tidlig atlantisk tid (Becker 
1951:167; Sørensen 1996:121 &C Fig. 55). På Sjælland 
kendes tilsvarende pileformer netop fra sene Kongemose- 
bopladser (Fig. 3) (Vang Petersen 1977:152).

Hverken C. J. Becker eller S. Sørensen kommenterer 
Anholt-materialets mange skiveøkser - en type, som sjæl
dent forekommer på Kongemosekulturens andre boplad
ser. Denne usædvanlige kombination af skiveøkser og 
skæve, næsten ”enæggede” spidser, gav for et par år siden 
undertegnede forfatter en idé om, at materialet måske 
snarere skulle relateres til den præboreale vestsvenske 
Hens backakultur.

At de skæve spidser fra Anholt hverken er præboreale 
eller fra Kongemosetid, blev dog hurtigt klart ved studium 
af fundene fra vestsvenske kystbopladser ved Göteborg , 
nærmere bestemt Onsala (Sarauw & Alin 1923:104), 
Lilleby (Andersson 1973a), Ängås (Andersson 1973b) og 
Syrhåla Lundby 175 (Wigforss 1974). På disse subboreale, 
neolitiske pladser findes talrige skævæggede pile, som er 
helt identiske med Anholtpilene.

Trods ligheden med sydskandinaviske Kongemosepile kan 
der ikke længere herske tvivl om, at de skæve tværpile fra 
Anholt er efterladt af neolitiske fangstfolk, som i subboreal 
tid kom til øen fra deres hjemegn på den østlige Kattegatkyst.

Selvom vi nok fortsat kan regne med, at enkeltfundne 
skævpile fra Sydskandinavien for størstepartens vedkom
mende stammer fra Kongemosekulturen, så må det nu 
indgå i overvejelserne, at sådanne former altså også kan 
være såvel meget ældre (Ahrensburgkultur) som meget 
yngre (vestsvensk tragtbægerkultur).

Undersøisk flint

I de senere år er den marinarkæologiske aktivitet taget 
stærkt til i Danmark, og i den forbindelse kan der være 
grund til at se lidt på problemerne vedr. flintfund i gamle 
eller nuværende havaflejringer.

På landjorden er det som nævnt aim. antikvarisk prak
sis at sætte lighedstegn mellem opsamling af flint og loka
lisering af bopladser. I marine områder er den tilsvarende 
praksis endnu mere problematisk.

I havet flyttes der rundt på sedimenter og oldsager i 
langt større omfang end på landjorden, og flint, som findes 
på havbunden eller i havstokken, kan være flyttet langt fra 
det oprindelige deponeringssted. Jo mindre og jo lettere 
kulturresterne er, desto længere er bølger og eroderende 
havstrømme istand til at transportere materialet.

Oldsager, der ligger eksponeret på stranden eller på 
havbunden er udsat for stærke destruktionsprocesser, og i 
løbet af meget kort tid kan ikke blot træ, men også 
knogler og flint blive skyllet bort, aflejret andetsteds eller 
ødelagt.

Naturskabte oldsagsforekomster

Masseforekomster af bearbejdet flint på havbunden eller 
langs stranden behøver ikke at repræsentere forhistorisk
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Fig. 5. Skæve pile og andre flintredskaber fra Riecks plads i Ørkenen på Anholt. Tegning Bjørn Skaarup.
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aktivitet på det pågældende sted, men selvom der er tale 
om naturskabte forekomster, har sådanne flintfund selv
følgelig antikvarisk interesse som indikation på nærlig
gende værksteds- eller bopladslokaliteter. Ofte vil fundenes 
sammensætning give en fornemmelse af forekomstens ka
rakter. Med tangbuske trækkes flintsager af enhver art ind 
på kysten, men generelt er der blandt vandtransporteret 
flint en overvægt af stykker som afslag, flækker og skive
økser, der i forhold til deres vægt har en stor overflade og 
derfor lettere gribes af strømmen end mere kompakte, 
tunge stykker som knuder, blokke, kerneøkser og økse
planker.

Primær bopladsflint

Fund af fritliggende oldsager er tegn på eroderende for
hold og mulig transport, og det primære antikvariske 
spørgsmål må altid være, om tingene ligger på deres op
rindelige deponeringssted.

Ved Skov- og Naturstyrelsens publikation af flintfund 
fra bunden af Smålandshavet og Øresund (Fischer 1993) 
er der ikke viderebragt mange overvejelser om materialets 
eventuelle sekundære karakter, og en lignende sorgløshed 
karakteriserer beretningerne for andre marinarkæologiske 
rekognosceringer (Skaarup 1983; Smed 1987). Et resultat 
af den manglende kildekritik er bl.a. urealistisk høje angi
velser af reelt konstaterede submarine bopladser (Smed 
1987:27, Dehn & Kristiansen 1993:284).

En primær forekomst af bopladsflint på havbunden er 
i realiteten først lokaliseret, når der på stedet er fundet 
regulære, primært aflejrede kulturlag (bopladslag eller 
udsmidslag):

a) bopladslag fremtræder i reglen som minerogene 
sedimenter (grus/sand/ler) indeholdende bearbejdet flint i 
mængde, brændte sten, trækulspartikler og evt. skår.

b) udsmidslag har normalt karakter af vandaflejrede 
sedimenter (sand/gytje) med større flintsager, sten, knog
ler, benredskaber, træsager, trækul, evt. skår.

Submarine pladsers oprindelige karakter

Under de postglaciale havstigninger blev det sydskandina
viske landskab forvandlet drastisk. Ådale blev til fjorde, 
sunde og bælter, og indlandets bakketoppe blev til øer i 
havet.

Såvel højereliggende pladser på udsigstpunkter som lavere
liggende ferskvands-relaterede bopladser, værkstedspladser 
og jagtpladser er under littorinatransgressionerne blevet over
skyllet af havet. For diskussionen vedr. den senglaciale og 
tidligt postglaciale kystbosættelse i Sydskandinavien har det 
derfor afgørende betydning, om undersøiske fundsteder, for 
eksempel med Maglemoseflint, der formodes at repræsen
tere regulære kystbopladser (Fischer 1995:378), rent faktisk 
lader sig knytte til samtidige geologisk veldefinerede og vel
daterede, marine niveauer.

Sondering på havbunden

Havets oversvømmelse af bopladslokaliteterne har især 
medført erosion af de højestliggende, centrale boplads
områder. I forbindelse med gennemskylningen af boplads
lagene er især småflint, eksempelvis pilespidser, ofte skyllet 
bort og genaflejret andetsteds.

På havbunden kan kun småflint, som bevisligt ligger i 
oprindelige kulturlag, tillægges betydning, og pilespidser 
fra sugehuller uden pålidelige lagmæssige iagttagelser har 
ringe lokaliseringsmæssig værdi. Meget bedre er tungere 
flintsstykker som økser, flækker og blokke, der er mindre 
udsat for transport og derfor med større sandsynlighed 
kan tolkes som residualrester af borteroderede flint
forekomster.

Topografien i de sunkne landskaber er udjævner af 
bølgeerosion og sedimentation, og nutidens søkort afspej
ler kun sløret de oprindelige terrænforhold.

Sugehul-sondering med soldning af det oppumpede se
diment er en hensigtsmæssig måde at teste et område for 
eventuelle dækkede oldsagsforekomster. Ved indledende 
sonderinger, f.eks ved afgrænsning af fundforekomster eller 
ved ”blindsugning”, kan med fordel anvendes ”grov
sugning”, hvor indsatsen koncentreres om indsamling af 
større, gedigne økser, flækker, blokke, knogler etc, som er 
mindst udsat for omlejring. Soldning med store netmasker 
letter passagen af sediment gennem nettet, hvorved 
sorteringsarbejdet minimeres. Den sparede arbejdsindsats 
gør det muligt at forøge sugehullernes antal.

Som opfølgende metode, dvs. til detaljeret afgrænsning 
og testning af lokaliserede oldsagsforekomster anvendes 
”Finsugning” med soldning gennem mindre netmasker. 
Denne proces tilbageholder meget større mængder 
oppumpet sediment, hvilket gør sorteringen mere tids-
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Som på landjorden gælder det på havbunden, at jo 
fattigere en plads ser ud, dvs. jo færre fritliggende oldsager, 
der findes på lokaliteten, desto større kan den videnska
belige værdi af eventuelle dybereliggende arkæologiske 
forekomster vise sig at være. Omvendt tegner situationen 
sig mørkt, hvor ikke bare flint, men også knogler og 
træsager ligger vasket frem på havbunden. På sådanne 
pladser er erosionen nået godt ned i udsmidslagene, og de 
højereliggende dele af pladsen er almindeligvis skyllet bort. 
På sådanne pladser vil der sjældent være meget andet at 
gøre end at slå et kryds på kortet og indsamle de sidste 
rester, inden de også går til grunde.

I bebyggelsesarkæologien har enhver fundplads betyd
ning, og da kun en brøkdel af de tilgængelige arealer til 
lands og til vands er rekognosceret, kan mange nye lokali
teter forventes at dukke op i årene fremover.

Skal flintfund fra havbunden tåle sammenligning med 
fund fra landjorden og bidrage til større forståelse af de 
aktivitetsmønstre, som ligger bag de forskellige typer af 
fundpladser, så må rekognosceringsmetoder og tolknings
modeller til stadighed overvejes og justeres.

Aben diskussion af metoder og fremlagte resultater er 
essentiel for enhver videnskab. Arkæologien er ingen und
tagelse, og problemorienterede symposier som Sydskan
dinavisk stenåldersseminar 1996 burde vi holde mange 
flere af.
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Evaluering af et regionalt stenalderprojekt

Finn Ole Nielsen

Abstract

Nielsen, F. O. 1997. Evaluation of a regional Stone Age project. Stenäldersforskning i fokus. Riksantikvarieämbetet, 
Arkeologiska Skrifter 39 / University of Lund, Institute of Archaeology Report series Nr 77, pp. 73-84.

Bornholm is one of the areas where the focus in recent years has been on research into the Neolithic. The first Stone Age 
investigations began in 1979 at Runegård in Grødby (Åker), where large areas were uncovered and investigated after 
modern methods. Despite thick occupation layers and clear roof-supported posts, it was not possible to identify any Stone 
Age houses with certainty. The first Stone Age houses were discovered quite by chance in the autumn of 1983 at Limensgård 
in Åker. In the following year, while the Stone Age excavations took place at Limensgård, some almost identical Stone Age 
houses were discovered at Ndr. Grødbygård, which led Poul Otto Nielsen at the National Museum in Copenhagen to initiate 
the project “The Neolithic on Bornholm”. The project was formally concluded in 1990, but the excavations have been 
continued to some extent where Neolithic settlement sites have been rescued due to exploitation or deep ploughing. Until 
now the results have only been published in a number of short articles. This paper gives an account of some of the 
experiences from the Stone Age project and new targets.

Finn Ole Nielsen, Lynggårdsvej 21, 3770 Allinge, Danmark.

Bornholm er et af de områder, hvor der inden for de 
seneste tyve år er blevet sat fokus på udforskningen af 
neolitikum (P. O.Nielsen 1993:92 ff.). De første stenalder
undersøgelser blev indledt i 1979 ved Runegård i Grødby 
(Åker), hvor store flader blev afdækket og undersøgt efter 
moderne udgravningsmetoder (Watt 1983). Trods omfat
tende kulturlag og svære tagbærende stolper lykkedes det 
ikke dengang at identificere sikre stenalder-hustomter1 (F. 
O. Nielsen 1994:55). De første stenalderhuse fandtes helt 
tilfældigt i efteråret 1983 ved Limensgård i Åker2. Da der 
året efter, samtidig med at stenalder-undersøgelserne gik 
igang på Limensgård, afdækkedes nogle næsten identiske 
stenalderhuse ved Ndr.Grødbygård (Kempfner-Jørgensen 
&C Watt 1985; F. O. Nielsen 1989a), tog Nationalmuseet 
ved Poul Otto Nielsen initiativet til projektet ”Bornholms 
bebyggelse i yngre stenalder” (Nielsen & Nielsen 1985, 
1986a, 1986b, 1990, 1991; F. O. Nielsen 1997; P. O. 
Nielsen 1997a, 1997b). Projektet afsluttedes formelt i 
1990, men undersøgelserne er i et vist omfang blevet 
fortsat, hvor neolitiske bopladser har været truede af

råstof-gravning, byggeri eller dybdepløjning (Fig. 1-2).
Projektets resultater er foreløbig alene blevet publice

ret i en række mindre artikler3.1 dette indlæg vil der blive 
gjort rede for nogle af erfaringerne med stenalderprojektet 
og for nogle af de nye undersøgelsesmål, der er afledt 
heraf 4.

Projektet "Bornholms bebyggelse i yngre stenalder"

Stenalderprojektet havde følgende hovedopgaver:
1) at udvælge et antal lokaliteter til undersøgelse og 

publikation. Pladser der kunne tjene til at karakterisere de 
enkelte perioder af neolitikum på øen, således at der 
opnås et sikrere grundlag for datering, og en skildring af 
den materielle kulturs udvikling.

2) at forfølge de muligheder, for at afdække hustomter 
og eventuelt hele bopladssamfund, der allerede havde vist 
sig til stede under udgravningerne ved Limensgård og i 
Grød by.

3) at analysere de neolitiske fund og bopladsers spred-
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ningsmønster for derigennem at opnå et billede af be
byggelsestopografien i de enkelte perioder af neolitikum,

4) at opsøge lokaliteter, der egner sig for en undersø
gelse af økologi og erhvervsforhold.

Inden for projektet (1984-1990) blev der foretaget 
prøveudgravninger på 11 lokaliteter og større udgravnin
ger på 7 pladser (Fig. 1-2). De udvalgte pladser skulle 
dække hele det kronologiske spekter, være informative 
med gode fund, anlæg og iagtagelsesforhold samt være 
udsatte for ødelæggelse. Dvs. pladser og områder, der ikke 
skønnedes at være truede ikke blev undersøgt.

Bortset fra Vasagård Øst lå alle de undersøgte pladser 
på sandede højdedrag, der var udsatte for dybdepløjning. 
Derfor blev samtlige udgravninger gennemført som nød
udgravninger5. De største undersøgelser både arealmæs
sigt og fundmæssigt blev foretaget ved Ndr. Grødbygård, 
Limensgård, St.Myregård II og Vasagård Øst.

* TORPEGÅRD
I g KUfvKCUML

MAREVADGÅRD
ÅLØKKE

NYGÅRD
■ KOGLE BJERG

1 ÅLYST

■ LILLEGÅRD

■ VALLENSGÅRD
P SANDEMANDSGÅRD

ST. MYREGÅRD II VASAGÅRD VEST

VASAGÅRD ØST

NDR. GRØDBYGÅRD

1979-1997

Fig.l. Undersøgte pladser i tilknytning til stenalderprojektet.
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PLADSER
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4000 3000 2000
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RUNEGÅRD ----------------------------------------------------------------------------------- —
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ST. MYREGÅRD II — ......................... —

STENBY MØLLE —

SOLHØJ — — — —

VASAGÅRD ØST --------------- — —

MAREVADGÅRD —

NR. SANDEGÅRD V '■ —

ST. MYREGÅRD 1

ÅLYST —

GUDHJEM SYD — ■

TYSKEGÅRD --------- —

NYGÅRD — —
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LILLEGÅRD —— —

HOGLEBJERG —

TORPEGÅRD —

PILESKOVEN ■.........— —

MØLLEBJERG ........

SANDEMANDSGÅRD —

KOKKEDAL ............

S'ENSEBYGÅRD —

VASAGÅRD VEST — ——

RISPE BJERG —

HUSE

Fig.2. Skema over pladsernes kronologiske placering og de perioder, 
hvorfra der kendes husetomter.

Kulturfaser

På baggrund af sluttede fund fra stolpehuller (hustomter), 
affalds- og offergruber var det muligt at etablere et lokalt 
kronologiskema baseret på bopladskeramik (Fig. 2 og 
3)6 (Nielsen 8c Nielsen 1990, 1991). Dateringsmæssigt 
dækker fundene hele neolitikum, men der er klare svag
heder omkring perioderne MN A II, MN A IV, MN B II 
og overgangen MN B/SN. MN AII kendes foreløbig kun 
fra de første års udgravninger ved Runegård 1979-1982 
(Kempfner-Jørgensen & Watt 1985). Overgangen fra 
MN B til SN er heller ikke velbelyst (F. O. Nielsen 
1989b). På den gammel kendte fundplads Nr. Sandegård 
i Østerlars, udgravet 1948-1952 (Becker 1990), fandtes 
ved fornyede udgravninger i 1987 kun få bosættelses
spor fra yngre stridsøksekultur (Jørgensen & Jørgensen 
1997:15 f. ).
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Fig.4. Udgravningsfeltet ved Ndr. Grødbygård i Åker med angivelse af de 

mellemneolitiske anlæg.

Kulturelt knytter Bornholm sig til SØ-Skåne og den 
sydskandinaviske kulturkreds. Gennem hele neolitikum 
har der imellem disse regioner været meget tætte kontak
ter (M. Larsson 1992; L. Larsson 1992; Nielsen & Niel
sen 1986b, 1990,1991), kun ved overgangen MN A/B ser 
der ud til at have været kortvarige kontakter til det sydlige 
Østersø-område (Nielsen & Nielsen 1986b; P. O. Nielsen 
1997a).

Neolitiske huse

Stolpehuller til neolitiske huse fandtes på samtlige pladser, 
men umiddelbart erkendelige hustomter fandtes kun ved 
Ndr. Grødbygård, Limensgård og Solhøj. Derfor blev de

arealmæssigt største undersøgelser derfor blev foretaget 
her. Ved Ndr.Grødbygård og Limensgård undersøgtes hen
holdsvis 1,1 ha og 0,8 ha med neolitiske bosættelser. Ved 
Ndr. Grødbygård udgravedes ialt 30 hustomter fra 2 be
byggelses-perioder (heraf 6 "huse” fra TN B-MN A I og 
20 hustomter samt 4 cirkulære anlæg fra MN A III- MN B 
I). Ved Limensgård udgravedes ialt 36 hustomter fra 3 
tidsmæssigt adskilte perioder (heraf 2 hustomter fra TN 
B, 18 hustomter fra MN A V/ MN B I og 16 huse fra SN) 
(Fig. 5). Umiddelbart (175 m) øst for Limensgård ved 
Solhøj påvistes ved en prøvegravning 2 hustomter fra SN. 
Husene ligger på en skråning, der hælder ned mod den 
samme sænkning, som de fleste Limensgård-huse hælder 
ned imod. Ingen af Solhøj-husene undersøgtes i deres 
helhed.

Ikke alle de neolitiske hustomter har været lige velbe
varede, og både ved Ndr.Grødbygård og på Limensgård 
fandtes ”løse stolpehuller” til et større antal hustomter. 
En del af disse lå op til endnu ikke undersøgte områder og 
ingen af pladserne kan derfor betegnes som totalt udgra
vede. Ved Limensgård findes der med sikkerhed flere tid- 
lig-neolitiske hustomter omkring husene FH og FJ (Nielsen 
& Nielsen 1990b:135). Ved Ndr.Grødbygård ligger en af 
de bedst bevarede hustomter fra MN med væggrøft be
skyttet under en fredet storhøj (Fig. 4), og på den nordlige 
del af pladsen er der antydninger af flere cirkulære anlæg. 
Bortset fra sidstnævnte har alle disse anlæg hidtil ligget 
velbeskyttede, og de er af den grund ikke blevet udgra
vede.

Især fra overgangen MN A - MN B er der fremkommet 
et meget stort fundmateriale og et stort antal huse (42). 
Det må derfor anses som sandsynligt, at nogle af disse 
huse kan repræsentere flere samtidige husholdninger, men 
uden hegn eller grøfter, der binder husene sammen, er det 
umuligt at afgøre spørgsmålet om absolut samtidighed.

Med udgravningerne ved Limensgård og Ndr. Grød
bygård er det lykkedes at identificere 3 klare og tidsmæs
sigt forskellige typer af neolitiske langhuse (Fig. 5). Både 
de tidligneolitiske, men frem for alt de senneolitiske hus
typer, er ved at blive velkendte (P. O. Nielsen 1997b). 
Først inden for de seneste år er der i Skåne fundet parallel
ler til de mellem-neolitiske huse, der hidtil kun har været 
kendt fra Bornholm (T. Andersson 1997).

Det er fortsat usikkert, om der med de cirkulære anlæg 
fra Ndr. Grødbygård er tale om husspor (Fig. 4) (Nielsen
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Fig. 6. Neolistiske anlæg ved Vasagård i Åker. Anlæggene er ikke færdigundersøgt, men deres forløb er her forsøgt rekonstrueret på grundlag af 

udgravninger og luftfotografier.

&C Nielsen 1990, 1991), men med stor sikkerhed findes 
der flere typer af neolitiske langhuse. Hvor der tegner sig 
en typologisk udvikling af husene fra MN til SN (Boas 
1993) savnes denne fra TN til MN. Både ved St.Myregård 
II (P. O. Nielsen 1988:11 ff., Fig. 2) og ved Hoglebjerg i 
Klemensker (Fig. 1) er der fundet spor af forsænkede 
gulve med fund fra TN C/MN A I. Ligeledes ved Kabusa II 
i Skåne er der blevet afdækket et tilsvarende anlæg fra 
denne tid (M. Larsson 1992: 19 ff., Fig. 4 ). Sandsynligvis 
er der tale om en selvstændig hustype, der blot venter på 
at blive endelig klarlagt. Det vil kun være et spørgsmål om 
tid, inden de åbenlyse huller i hustypologien vil kunne 
udfyldes. Ved St.Myregård findes f.eks. endnu velbeva
rede bopladslag med anlægsspor fra TN C/MN A I, blot 
skal der afsættes forskningsmidler til en undersøgelse, idet 
den bedst bevarede del af bopladsen ikke ser ud til at være 
truet.

Bebyggelsesmønsteret

Siden 1986 er der systematisk blevet arbejdet på at ind
samle oplysninger om neolitiske fund fra Bornholm. Hid
til er der blevet lokaliseret 108 forskellige pladser heraf 
flere med gentagne eller længerevarende bosættelser, 72 
gravanlæg, 140 offerpladser og 750 løsfund7.

Generelt kendetegnes den ældste bondekultur af mange 
små og kortvarige bosættelser (optil ca. 1.000 m2). De

fleste pladser findes på de meget lette og fra naturens side 
veldrænede sandjorde og oftest på højdedrag i nærheden 
af et kildevæld. Både ved Kokkedal og Marevadgård er 
der neden for sandede bakkedrag fundet 10 til 20 cm 
tykke askelag, der viser at de første bønder praktiserede 
svedjebrug. Fra TN C bliver bopladserne på Sydbornholm 
større (optil ca. 5.000 m2) og mere permanente. Det er 
også kun her i det landbrugsmæssigt bedste område, at 
der opføres dysser (7), jættestuer (14) og Sarupanlæg (2). 
Ved Vasagård er der - kun adskilt af en 100 m bred ådal 
(Læså-dalen) - fundet to næsten identiske Sarupanlæg 
med dobbelte systemgrave8 (Fig. 6) (F. O. Nielsen 1997). I 
tragtbægerkulturens sidste del ved overgangen MN A/B, 
bliver bopladserne særlig store og dækker store fra 1-2,5 
ha helt optil 10 ha. De største af bopladserne Vasagård 
Øst (2,5 ha) og Ringborgen på Rispebjerg (10 ha), har 
været omgivet af palisadehegn - sandsynligvis er der tale 
om befæstede anlæg(Fig. 6-7). Med udgangen af tragt
bægerkulturen ophører de store bebyggelses-koncentra
tioner på Sydbornholm. I den sidste del af neolitikum 
ligger bebyggelsen mere spredt og der er en stigende ten
dens til, at det indre af øen igen udnyttes.

I senneolitikum ser det ud som om Bornholm, ligesom 
i historisk tid, har været opdelt i et mere velhavende 
kystområde med store enkeltliggende gårde som havde en 
mere permanent bebyggelse, og et fattigt indlands-område 
med mindre og kun kortvarige bosættelser (F. O. Nielsen
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Ringborgen

Snaphøj

Fig.7. De neolitiske anlæg omkring jernalderborgen „Ringborgen". An
læggene er ikke færdigundersøgt, men deres forløb er forsøgt rekon
strueret på grundlag af udgravninger og luftfotografier.

1996, 1997).
Selvom kendskabet til bebyggelsesmønsteret er blevet 

væsentligt forbedret, er der naturligvis svagheder. Der er 
f.eks. en stor overvægt af bopladser fra TN. Sammenlig
net hermed er de øvrige perioder kun svagt repræsenteret. 
I de marginale jordbrugsområder er der udover TN også 
fundet et stort antal offer- og løsfund, der afspejler bosæt
telser fra MN B og SN. Overfladerekognosceringerne i 
tilknytning til projektet er fortrinsvis foretaget på disse 
marginaljorder. Hidtil er det kun lykkedes at finde små og 
fundfattige bopladser fra MN B og SN. Større samtidige 
bopladser findes i den frugtbare kystzone især på øens 
sydkyst, men bortset fra lokaliseringen af enkelte større 
pladser, er Sydbornholm ikke blevet systematisk under
søgt.

Naturvidenskabelige undersøgelser

Der var fra projektets start lagt op til, at de naturviden
skabelige undersøgelser skulle have høj en prioritet, men 
på ingen af de dyrkningstruede pladser fandtes der beva
ret ubrændt organisk materiale9.1 stedet blev der systema
tisk udtaget jordprøver fra stolpehuller og gruber med 
henblik på makro-fossil analyser (P. O. Nielsen 1988). 
Analyserne heraf er dog endnu ikke afsluttede10. Derimod 
er et regionalt pollendiagram under udarbejdelse. Infor
mationer herfra om miljøændringer tillægges stor betyd

Fig. 8. IR foto af de neolitiske palisadehegn omkring den 2.ring i jern- 
alderborgen set fra nord. Foto. 9.6.1993 Karsten Rasmussen.

ning for tolkningen af kulturlandskabets udvikling i neoli- 
tikum på Bornholm11.

Stenalderprojektets metode
Stenalderbopladserne undersøgtes efter de samme meto
der, som blev udviklet i 1970-erne ved udgravningene af 
de store jernalder-landsbyer i Vestjylland (P. O. Nielsen 
1988).

Bortset fra Vasagård Øst hvor undergrunden bestod af 
stiv lerjord med vanskelige iagttagelsesforhold, prioritere
des bopladser, der lå på sandede arealer. Undersøgelserne 
blev foretaget om efteråret imellem et sædskifte fra vinter 
til vårafgrøde. Netop i efterårs-månederne fra september 
til oktober, hvor der normalt falder en del regn, frembyder 
de sandede og fugtige jorder fremragende iagttagelses
forhold. Undergrunden bør aldrig være tør, når den pri
mære registrering af anlæg i fladen foretages, da de 
farvesvage neolitiske nedgravninger ellers let overses.

De bedste bevaringsforhold for neolitiske huse fandtes 
bemærkelsesværdigt nok på pladser med talrige be
byggelsesspor fra senere perioder. I praksis var det dog 
ofte nemt at skelne nedgravninger og anlæg fra forskellige 
tidsperioder. Når der er tale om større tidsforskelle, er der 
oftest også klare forskelle i muldlagenes farve og konsi
stens. Ved at se på hvilken type muldjord, der findes i 
nedgravningerne, kombineret med andre parametre som 
farve og sammensætning af fylden i et eventuelt stolpe-
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negativ, dimension og indbyrdes afstand, er det muligt at 
knytte anlæg og stolpehuller til specifikke tidsperioder.

Det bliver dog ompliceret, når der som ved Ndr. 
Grødbygård fandtes et større dækkende neolitiske kultur
lag, idet samtlige senere nedgravninger vil indeholde ma
teriale fra dette lag.

Større udgravningsflader anbefales, fordi for små 
udgravnings-flader reducerer mulighederne for at erkende 
de neolitiske huse. Hvis mindre felter ikke kan undgås, bør 
”løse” stenalder-stolpehuller både tegnes og fotoregistreres.

Om det at udgrave stenalderbopladser kan man sige, at 
det stiller store krav til feltarkæologerne. De skal være i 
besiddelse af stor ekspertise, og det er derfor ikke helt 
ligegyldigt, hvem der graver, eller hvorledes eller der graves.

For at kunne se hustomterne, er det f.eks. en forudsæt
ning, at man samtidig skal have en ide om, hvorledes de 
ser ud. Ved Ndr. Grødbygård havde vi således i 1986 
ingen ide om, at vi skulle kikke efter cirkulære stenalder
anlæg. En række meget svære stolpehuller blev tolket som 
tilhørende to forskellige huse (M og N) (F. O. Nielsen 
1987). Først i 1988, da den 2.halvdel af endnu et cirku
lært anlæg (L) blev gravet færdigt, blev vi klar over, at 
anlæg M også måtte være cirkulært (Fig. 4) (Nielsen &c 
Nielsen 1990).

De senneolitiske huse er oftest orienteret regelmæssigt 
0-V og med kraftigere vægstolper. Dette er derimod ikke 
tilfældet med husene fra MN og TN, hvilket betyder, at de 
kan være langt vanskeligere at identificere, hvis man ikke 
får hjælp af en væglinje. Netop vægstolperne er imidlertid 
meget svage, og oftest findes alene sporene af de langt 
kraftigere midterstolper bevaret.

Generelt om stenalderprojektet
Fra at have været næsten ukendt og ubeskrevet for 20 år 
siden (F. O. Nielsen 1994:54 f.), fremstår Bornholms neo- 
litikum idag som et af de mest velundersøgte områder i 
Skandinavien. Med forholdsvis små midler og på kort tid 
er der med stenalderprojektet opnået store resultater. Som 
projekt bedømt, kan man dog indvende, at det kom i gang 
for hurtigt, og at det afsluttedes igen inden de nødvendig
vis bedste pladser var fundet. Forberedelserne var for 
korte, der havde været behov for et mere opsøgende ar
bejde, flere og mere omfattende overfladerekognosceringer 
og langt flere prøveudgravninger. Det er imidlertid van
skeligt at komme det skridt foran, og at opnå det overblik

og foretage de prioriteringer, som er nødvendige for at 
kunne følge med den udvikling, der inden for store dele af 
de opdyrkede landbrugsarealer i disse år betyder den to
tale ødelæggelse af vore arkæologiske kilder.

Nye undersøgelsesmål
Der er ingen lette genveje, hvis vi vil vide mere om neoliti- 
kum. Primært skal man mere målbevidst og systematisk 
opsøge de mange endnu ikke udnyttede kilder. Vi skal ud i 
terrænet og læse landskabet. Gennem rekognosceringer 
på jorden såvel som fra luften skal vi opspore den neoliti
ske helhed, centralpladserne, de almindelige bopladser, 
offer- og gravpladser, agre og veje.

Indsamlingen af informationerne skal organiseres, og 
der vil være behov for et udvidet samarbejde mellem fag
kolleger, fritids-arkæologer og naturvidenskabsfolk. Fund
pladsernes bevaringstilstand med henblik på kulturlag, 
gruber og stolpehuller (hustomter) samt bevaring af orga
nisk materiale bør undersøges og vurderes ved prøveudgrav
ninger. På grundlag heraf bør det nøje overvejes, om 
pladserne skal bevares, sikres gennem fredning, udgraves 
eller blot registreres. Pladser, der giver informationer om 
de naturlige omgivelser og ernæringsforhold, bør særligt 
prioriteres.

Regionalt bør der arbejdes på at etablere diakrone 
billeder af den sociale og rumlige organisation i de enkelte 
perioder af neolitikum. Synkrone helhedsbilleder af kul
tur- og samfundsforholdene opnår vi aldrig helt, dertil er 
materialet allerede alt for fragmenteret, men man kan 
skabe diakrone spektrer, der vil kunne danne baggrund 
for inter-regionale analyser af kulturprocesser og 
organisationsmønstre (Thrane 1976:5; F. O. Nielsen 
1994:89 f.).

Centralt for forståelsen af de neolitiske kulturer, lige
som det er for vor egen tid, vil det være at få et begreb om 
samfundets overordnede organisation og dets kommunika
tionsveje. Det vil derfor være vigtigt at foretage inter- 
regionale studier samt lokalisere og undersøge de centrale 
anlæg, der binder stenalder-samfundet sammen. Kendska
bet til sådanne centralanlæg er i Norden endnu forholds
vist nyt. For den mellemste tragtbægerkultur er de såkaldte 
Saruppladser ved at være en velkendt anlægstype (N. H. 
Andersen 1997), hvorimod tilsvarende centralanlæg endnu 
kun er dårligt kendt fra andre perioder (Svensson 1991). 
På Bornholm har nye undersøgelser ved Vasagård Øst vist
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en kontinuerlig brug af Sarup-pladsen til og med udgan
gen af tragbægerkulturen, med MN A V (F. O. Nielsen
1997). Der er dog forskelle: anlægget har været større i 
MN A V og der er flere rituelle offerfund. Hele såvel som 
ildskørende flintøkser og -mejsler, - de dobbelte system
grave erstattes af et dobbeltpalisadehegn (Fig. 6), - inde på 
pladsen findes store mængder bopladsaffald, der vidner 
om en permanent bosættelse.

Et helt tilsvarende anlæg med rituelle fund og palisader 
fra MN A V (Vasagårdsanlæg) er inden for de seneste år 
blevet undersøgt ved Ringborgen på Rispebjerg (1995-97). 
Selve anlægget og fundmængden er blot langt større end 
ved Vasagård Øst12 (Fig. 7-9) (F. O. Nielsen 1996, 1997). I 
forhold til Rispebjerg pladsens størrelse har undersøgel

serne, med oversigtsgrøfter, hidtil kun været meget be
grænsede. De foreløbige resultater viser dog at pladsen har 
været helt omgivet af palisadehegn i yngste tragtbægerkul
tur. Der findes også antydninger af, at Rispebjerg tidligere 
kan have være benyttet som centralplads, men de fleste 
rituelle fund kan tidsfæstes til MN A V. På pladsen kan der 
således hvert år opsamles et meget stort antal fragmenter af 
ildskørnede flintøkser og -mejsler, foruden enkelte hele 
ubrændte flintredskaber Fig. 9. Der er i 1900 og 1950 også 
blevet gravet på pladsen, men uden de store resultater 
(Davidsen 1978:Fig. 69). I 1897-98 fandtes i engen neden 
for vestfoden af pladsen et af de største samlede fund af B- 
flintøkser (19) og flintmejsler (6) vi kender til (P. O. Niel
sen 1977:Fig. 20). Senere er der fundet yderligere mindst 2

Fig. 9. Ubrændte og ildskørnede flintøkser og -mejsler fra Rispebjerg. Foto Karsten Rasmussen. 2:1,5.
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flintøkser der kan knyttes til Brogård-fundet.
Usædvanligt for Rispebjerg er også de mange orna

menterede skifersten, der dog endnu ikke er fundet i 
nogen rituel kontekst (Kaul 1997), samt de mange fund af 
skafttungepile.

Vasagårdanlæggene ser ud til at være opgivet ved over
gangen MN A/B. Dette adskiller dem fra de almindelige 
bosættelser ved Limensgård og Ndr.Grødbygård, hvor der 
er kontinuitet i bebyggelsen til og med MN B I. Hvilke 
begivenheder, der ligger bag dette, og den tilsyneladende 
mangel på centralpladser i stridsøksetid og senneolitikum, 
må anses som et af de centrale spørgsmål, som fremtidige 
undersøgelser bør belyse. Som udgangspunkt må vi i før
ste omgang forsøge at lokalisere centralpladserne. Det 
kan gøres på flere måder, men måske mest effektivt ved 
hjælp af radar-billeder. Udviklingen af forskellige registerings
metoder med radar er i disse år i en rivende udvikling, og det 
er hævet over enhver tvivl, at radarbilleder vil kunne give 
os det nødvendige løft derfør første gang vil give overblik 
over det kildemateriale, som arkæologien egentlig råder 
over.

Noter

1. Det gengivne hus ”Runegård Øst” Fig.13 (Kempfner-Jør- 
gensen & Watt 1985:97) er en rekonstruktion. Vægstolperne 
var kun dårligt bevarede, og den ene var med sikkerhed en 
jernaldersstolpe. De fire resterende tagbærende stolper var 
med stor sikkerhed neolitiske, men fundtomme og dateringen 
af ”huset” til TN C/MN A I, der alene baseres på et ”offer
kar” (376 Fig.14 , p. 98), er forkert. Lerkarret skal henføres 
til MN A V. Heller ikke under de fundrige kulturlag med 
keramik fra TN C/MN A I-II (Fig.15, p.99) fandtes sikre 
samtidige stolpehuller. Et enkelt 0-V orienteret hustomt med 
rester efter 4 tagbærende midterstolper kan udskilles, men 
den kan ikke dateres. De stenalderstolper, der kan dateres, 
kan alle henføres til overgangen mellem MN A V og MN B. 
Selvom der fandtes rester efter flere tagbærende stolper, den 
ene med en offerøkse (BMR 677x249), har det hidtil ikke 
været muligt at identificere en sikker hustomt.
2. Det var Sten Tesch, der under en ekskursion på Bornholm i 
foråret 1983, først gjorde förf. opmærksom på konstruktions
princippet i de sen-neolitiske huse. Kun få måneder senere 
lykkedes det ved Limensgård at finde flere identiske tomter, 
samt en enkelt tomt (Y) af en endnu ældre type (Beretning

BMR j.nr. 1002).
3.1 modsætning til det samtidige Ystad-projekt er resultaterne 
af de bornholmske undersøgelser ikke blevet endeligt publice
rede. Den primære årsag har været manglende bevillinger. 
Længst i bearbejdelsen til en endelig publikation er de to 
hovedpladser Limensgård og NdnGrødbygård. Arbejdet er 
bl.a. blevet støttet med midler fra projektet ”Bebyggelse og 
kulturlandskab” under Statens Humanistiske Forskningsråd.
4. For rettelser og kommentarer til artiklen takkes
Poul Otto Nielsen (Nationalmuseet) og Hanne M. Koefoed 
Hueg (Olsker).
5. Udgravninger blev gennemført som nødudgravninger (§26) 
med midler fra Rigsantikvaren kombineret med midler fra 
Dronning Margrethe d.2's Arkæologiske Fond, GAD s Fond 
samt Nationalmuseets og Bornholms Museums egne udgrav
ningskonti.
6. Den lokale keramikkronologi er understøttet af en række 
C-14 dateringer samt keramikteknologiske analyser foretaget 
af fil.dr. Ole Stilborg (Lund).
7. Gennem arkiv- og magasinstudier, registerering af privat
samlinger og overfladerekognosceringer er der bl.a. med støtte 
fra Carlsbergfonden 1986-1989 blevet indsamlet et meget 
stort neolitisk materiale. Registeringsarbejdet suppleres lø
bende. Kun udvalgte dele af dette fundmateriale er blevet 
publiceret (F. O. Nielsen 1996, 1997).
8. Øverst i system-gravene på Vasagård Vest fandtes også 
fundrige bopladslag fra MN A V, men pladsen er endnu ikke 
tilstrækkelig undersøgt til at afgøre, om den ligesom Vasagård 
Øst har været omgivet af palisader.
9. I tilknytning til de undersøgte bopladser blev der ikke 
fundet nogle sø/mosebassiner, hvor det ved hjælp af pollen
analyse var muligt at følge vegetationsudviklingen over en 
længere periode. Ved Limensgård findes dog tæt på bosættel
sen et enkelt vådområde/kildevæld og ved Vasagård Øst fin
des et vådområde i en halvkreds omkring højdedraget. Ingen 
af disse steder er endnu blevet undersøgt.
10. Makrofossilanalyserne udarbejdes af David F. Robinson, 
Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser. Ved
bestemmelser af det indsamlede trækul samt artsbestemmelser 
af de mange brændte dyreknogler er endnu ikke foretaget.
11. I Græssøen, der ligger centralt midt på øen, udtog Bent 
Aaby, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser 
(NNU), i 1992 en ca 4 m lang boreprøve. Med et større antal 
C-14 dateringer vil vegetationsudviklingen i området blive 
tidsfæstet. Det var Valdemar Mikkelsen, der i 1942 opdagede
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at der i Græssøen, muligvis som det eneste tilbageværende 
sted på Bornholm, fandtes muligheder for at følge øens 
vegetationshistorie over et længere tidsforløb (Mikkelsen 
1954:P1.XX). Da Mikkelsens diagram ikke var understøttet af 
C-14 dateringer, har der været nogen usikkerhed om, hvornår 
præcist de registerede ændringer indtraf. NNU besluttede 
derfor at udarbejde et nyt pollendiagram fra samme lokalitet. 
Prøverne i 1943 blev taget omtrent midt i Græssøen. Aa bys 
prøver fra 1992 er taget i den vestlige ende af søen.
12. Rispebjerg blev i forbindelse med stenalderprojektet be
vidst fravalgt pga stedets meget vanskelige iagttagelsesforhold 
med en undergrund af ler og skifer. Undersøgelserne i 1995- 
97 har trods vanskeligheder dog vist, at pladsen lader sig 
undersøge, blot undergrunden holdes tilstrækkelig fugtig.
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