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niednin

UPPTÄCKTEN AV DE mycket gamla boplatserna i norra Skånes skogar 
gav ny kunskap om stenåldern i Sveriges södra landsände. Skåne är in
ternationellt känt för sina fantastiska lämningar från äldre stenålder 
där boplatser och gravmiljöer såsom Skateholm, Segebro, Ageröd och 
Tågerup har fått stor uppmärksamhet bland arkeologer världen över. 
De enskilda fynden har i många fall varit unika och det är ingen tvekan 
om att Skånes stenålder erbjuder ett enormt rikt arkiv för forskningens 
och allmänhetens vetgirighet. Men, det finns ju som alltid ett litet men, 
det är stenåldern i den södra och västra delen av landskapet vi huvud
sakligen talar om. Blickar man norrut så finns förvisso både fynd och 
boplatser längs kusten, men i inlandets nordliga skogar har det varit 
tomt. Även om en del ensamma bondgårdar faktiskt har haft en och an
nan slipad flintyxa liggande i sin gårdssamling, så har detta inte föran
lett någon att tränga djupare in i landskapets äldsta historia.

Men i rättvisans namn måste också sägas att området ligger långt 
från lärosäten och museer, och det har inte funnits vare sig kunskap el
ler resurser för att ge sig på en så pass omfattande uppgift. Således vi
lade landskapet i frid genom de moderna decennierna och marken 
släppte inte frivilligt ifrån sig några hemligheter. Fram till mitten av 
1990-talet var vår kunskap om när de första människorna kom till 
trakten liten, kanske som ett resultat av att ingen heller ställt sig frå
gan. Genom de insatser som blev följden av att en ny sträckning av E4: 
an skulle byggas, gavs ett första tillfälle att teckna en bild av områdets 
stenålder.
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Vägprojektet innebar drastiska förändringar av den lokala miljön.

Det skulle komma att visa sig att flintspetsade pilar ven mot parktund
rans storvilt nedanför Hallandsåsen redan vid istidens slut. Små grupper 
av jägare var tidigt inne i området, och vi hade lyckan att finna spåren 
efter dem. Trakten fick gradvis en allt större befolkning, och familje
grupperna hade sina boplatser vid de flesta dåtida sjöar och vattendrag. 
I större eller mindre utsträckning kunde vi konstatera att regionen var 
bebodd under nästan hela jägarstenåldern. Blickar vi längre fram längs 
tidskalan så blev det klarlagt att även stenåldersbönderna fanns i samma 
miljöer, men de odlade inget här - också dessa människor levde av jak
ten. Detta är några av de resultat från undersökningarna i norra Skåne 
som på sitt sätt vände uppochned på föreställningarna kring landskapets 
äldsta förhistoria. I denna bok ger vi vår egen berättelse om hur de små 
resterna efter stenåldersfolkens verktyg och vapen först upptäcktes och 
hur vi sakta men säkert följde deras spår i landskapet, för att slutligen 
blottlägga platserna där jägarfamiljerna en gång själva hade levat.
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När denna bok går i tryck, har det gått flera år sedan de sista arke
ologerna lämnade utgrävningsplatserna inför ombyggnaden av väg E4. 
Bilister kommer på någon sekund att blåsa förbi platser där familjer av 
jägare haft sina nattläger för mer än 9 000 år sedan. Här fanns en gång 
ett öppet landskap med gräsbevuxna slänter och glesa tall- och björk
dungar intill glittrande vattenspeglar. Bäverdammar dämde vatten till 
små sjöar där älgarnas och uroxarnas kalvar betade i andmaten. Idag 
är många av våtmarkernas mjuka bottnar igenfyllda med kantig spräng- 
sten, åars ringlande lopp har rätats ut och de små sandiga höjdlägena 
som hyst uråldriga bosättningar ligger som utfyllnadsmassor i vägban- 
kar och bullervallar. Vissa delar av landskapet har onekligen genom
gått mycket drastiska förändringar efter det att sprängare, grävmaski
ner och bulldozrar gått fram.

Jägarnas värld har skattats åt förgängelse, men har vi istället skapat 
nya hållpunkter i landskapet för kommande generationer? Om två 
hundra år kanske man ser protesterande aktivister fastkedjade vid mo
torvägens då antika stålräcken, för att värna minnena i just sin miljö.

Vi är genom vårt arbete som arkeologer väl medvetna vilka kostna
der i natur- och kulturmiljö som följer med vägarbeten och exploate
ring. Men detta skall ställas i relation till nödvändigheten av att utveck
la kommunikationerna och framförallt att människoliv sparas genom 
säkrare vägar. Allt var inte bättre förr och den arkeologiska historien 
ger tydligt besked om att landskap och naturmiljö är stadda i ständig 
förändring. Platser har många gånger under seklerna helt skiftat karak
tär, ibland från en generation till en annan. Tundra har blivit lövskog, 
skog har blivit åker, åker har blivit ljunghed, men på de traditionella he
darna växer idag grovstammig granskog. När några av de gamla mar
kerna nu för alltid gått förlorade, har vi i gengäld fått möjligheten att 
blicka in i en hittills okänd del av Skånes stenålder. Denna paradox är 
arkeologins ständiga följeslagare.
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De första spåren

DET KANSKE INTE är det första som slår en, men i norra Skåne befinner 
man sig faktiskt i något som liknar taigans södra utlöpare på den skan
dinaviska halvön. Parallellerna till naturen i det inre av Norrland - el
ler varför inte södra Sibirien - är slående. Att Skåne enligt hävderna 
skulle vara platt äger ingen giltighet i denna trakt, där mäktiga höjdlä- 
gen varvas med våtmarker och ravinliknande bäckfåror. Den blandade 
löv- och barrskogen dominerar och torrmarken är full av moränsten 
och mindre flyttblock. Skillnaden mellan skogen i norr och odlings
landskapet i söder är ytterst iögonfallande. Bara några mil österut från 
Helsingborg upphör det klassiska skånska åkerlandskapet tvärt, och 
skogen reser sig som en grön vägg emot de böljande upplöjda fälten. 
Här tar det bördiga europeiska slättlandskapet alltså slut. Denna skarpt 
tecknade gräns mellan skogen och fullåkersbygden markerar också en 
mycket påtaglig skillnad i mängden nederbörd per år. Området kring 
Hallandsåsen får nästan dubbelt så mycket regn och snö som exempel
vis trakten runt Malmö i sydväst eller Kristianstad i öster - något som 
kanske delvis kan förklara att man i norra Skåne finner merparten av 
landskapets fortfarande öppna sjöar och våtmarker?

Sammansättningen av olika naturtyper och den varierade geologis
ka uppbyggnaden är komplex, och det är inte tillrådligt att enbart uti
från kartor försöka peka ut var exempelvis grupper av stenåldersmän
niskor en gång föredragit att vistas. Detta var något vi dyrt skulle få 
erfara när de första trevande försöken gjordes att hitta stenålderns bo
platser.
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Motorvägen österut från Helsingborg. Vid Eket syns tydligt 
hur skogen tar vid där slättbygden slutar.

Så, det vi ser idag - och detta gäller såväl kartorna som i skogen på 
plats - är inte samma landskap som en gång stenåldersjägaren vilade sin 
blick på, eller för den skull heller inte järnålderns malmletare. Visst kan 
man försöka föreställa sig hur omgivningarna såg ut för åtta eller nio tu
sen år sedan, men om kunskapen om de förhistoriska vattendragen och 
sjöarna saknas blir det i slutänden bara gissningar. Vet man sedan näs
tan ingenting om de förhistoriska djurbestånden, växtligheten eller an
dra naturresurser, så famlar man bokstavligen i ett kompakt mörker.

När arbetet med E4:an i nordvästra Skåne inleddes hade vi alltså 
mycket vaga föreställningar om vad som egentligen hänt i de här trak
terna under stenålder. Eftersom inga större arkeologiska undersök
ningar hade gjorts i området tidigare, var den enda kunskapskällan de 
begränsade uppgifterna om lösfynd och ett fåtal boplatser. När projek
tet drogs igång gjorde vi därför en grundlig arkivgenomgång av de
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socknar som låg i anslutning till vägkorridoren. I fornlämningsregist- 
ret fanns cirka 300 registrerade fynd eller fyndplatser med föremål som 
kunde dateras till stenåldern. De visade sig vara jämnt fördelade mellan 
boplatser och lösfyndslokaler. När vi granskade platserna närmare 
sågs emellertid att skillnaden mellan de två kategorierna inte var helt 
enkel att avgöra.

Vi fann även att dateringen av de registrerade fyndmaterialen ofta 
var problematisk. Upp till två tredjedelar av fyndplatserna kan egentli
gen bara beskrivas som förhistoriska i största allmänhet. Detta gäller 
inte minst de många fynden av ”enstaka flintavslag”. Andra uppgifter 
faller på grund av sin knapphändighet. En anteckning som ”upphittad 
stenyxa” säger inte särskilt mycket om vare sig datering eller material
kategori. Det gick inte många timmar innan vi insåg att de flesta plat
serna bara generellt kunde dateras till stenålder. Det är dessutom tro
ligt att en del fynd av flinta kommer från brons- och järnåldern. Det 
som blev kvar för oss att jobba med var därför ungefär en tredjedel av 
platserna, samtliga tillhörande den neolitiska perioden. Framförallt var 
det lösfynd som hade hittats av bönder på gårdarna i området. Av na
turliga orsaker bestod dessa gårdssamlingar av fler daterbara föremål 
såsom yxor och flintdolkar än vad man kunde se på de registrerade bo
platserna som i de flesta fall hade hittats av arkeologer. Detta är natur
ligt eftersom folk känner igen yxor och flintdolkar medan de mer oan
senliga flintavslagen på boplatserna inte har väckt samma uppmärksam
het.

När genomgången fortsatte upptäcktes att de flesta fynden som 
kunde dateras kom från två huvudperioder. Föremål som bland annat 
tunnackiga flintyxor visade att människor hade bott i området under 
neolitikums första hälft, cirka 4000-3300 f. Kr., medan enkla skaft- 
hålsyxor i bergart samt flintdolkar kunde knytas till senneolitikum och 
början av äldre bronsålder, cirka 2300-1500 f. Kr. Även om de andra 
neolitiska perioderna är svagt representerade i materialet, så finns det 
trots allt ett mindre antal lösfynd som visar att man har bott i området 
under hela neolitikum.

Ett stort problem när man jobbar med registrerade lösfynd och bo
platser är att veta om den bild man får fram av spridningen verkligen
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Spridningsbild över stenåldersfynd i nordvästra Skåne, 
baserat på uppgifter i fornminnesregistret.

motsvarar den bebyggelse som fanns en gång. Eftersom det är lättare 
att upptäcka föremål och avslag i odlad mark kan man misstänka att 
de flesta fynden egentligen avspeglar historiska jordbruksområden. I de 
områden som idag har en högre grad av uppodling i nordvästra Skåne 
ligger de registrerade stenålderslämningarna mycket riktigt betydligt 
tätare än i skogarna i norr. Motsvarar då detta den verkliga situationen
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Väldaterade boplatser och fyndplatser från neolitikum i nordvästra 
Skånes skogstrakter, baserat på uppgifter i fornminnesregistret.

under stenåldern? Det kan vi aldrig vara säkra på eftersom vi naturligt
vis inte kan plöja upp hela nordvästra Skåne. Man får helt enkelt utgå 
ifrån att detta är en bild som åtminstone leder i en viss riktning. Sam
mantaget gav fornminnesregistret en bild av ett relativt stort antal bo
platser och lösfynd från neolitikum i den odlade marken vid randen av 
moränområdet i sydväst. Där det skogsbevuxna landskapet tar vid och
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terrängen stiger finns en nästan fyndtom zon, medan spåren återkom
mer i de högre liggande partierna i inlandet.

Stenålderslandskapet i området innehöll fler sjöar och vattendrag än 
vad vi ser idag. De flesta rann liksom nutidens åar och bäckar mot syd
väst, ner mot slättlandskapet kring Rönne å, men i den nordligaste de
len av området ligger en högplatå som fungerar som en vattendelare. 
Norr om denna högplatå rinner vattendragen istället norrut och flera av 
dem ingår i Lagans vattensystem. Eftersom vattendrag alltid har funge
rat som viktiga kommunikationsleder för människan, antog vi att de 
tillsammans med övriga miljöfaktorer måste ha påverkat placeringen av 
boplatserna. Frågan var om vi skulle lyckas hitta de rätta förutsättning
arna också för stenåldersboplatser innanför vägområdet?

Efterhand som de arkeologiska arkivstudierna mödosamt samman
ställdes i olika rapporter framträdde bilden av ett landskap med neoli- 
tiska lämningar, där inga mesolitiska jägare någonsin uppehållit sig '■ 2. 
Varför var det annars så, att inga dokumenterade boplatser från äldre 
stenålder i norra Skånes skogstrakter uppenbarade sig i rapporter eller 
inventeringslistor? Arkiven befanns alltså vara stort sett tomma på in
formation och gav således ingen närmare vägledning inför det fortsat
ta arbetet. Men utifrån de generella kunskaperna om Sydskandinaviens 
stenålder - framförallt hur boplatserna lokaliserats i förhållande till to
pografin - inringades småförhöjningar i terrängen inom exploaterings- 
sträckan för kommande fältbesiktningar. En vecka under hösten 1995 
avsattes för inventeringen längs våglinjen, men redan efter några dagar 
i fält gjorde sig de metodiska bristerna pinsamt bemärkta, liksom för 
övrigt även horder av bitska älgflugor. Eftersom större delen av norra 
Skåne består av övervuxen blockig skogsmark fanns naturligtvis ingen 
slagen flinta att se. Plikttroget travade vi ändå i lutheransk anda upp 
och ner i terrängen med iskallt regn strilande utefter nacken, men be
siktningarna resulterade enbart i frustration. Ingen av de platser som 
tidigare markerats genererade några som helst fynd. Det var i detta läge 
inte heller aktuellt att gräva provgropar, inte minst för att det inte fanns 
någon reell idé om var sådana betydligt mer tidsödande insatser skulle 
utföras. Vi hade ju inte, som arkeologer verksamma i kustregionerna, 
möjligheten att söka längs gamla strandlinjekurvor.



I slutet av inventeringsveckan kändes allt rätt så meningslöst. Vi 
hade inte lyckats uppfylla en enda av de egentligen ganska enkla mål
sättningarna, och insåg att något radikalt måste göras. Under invente
ringens sista dag fattades självsvåldigt beslutet att bryta mot konven
tionerna och helt enkelt lämna det formella exploateringsområdet. Att 
överhuvudtaget få en uppfattning om det funnits en befolkning i trakten 
under stenålder eller ej, blev helt enkelt en avgörande fråga för stenål- 
dersprojektets fortsatta överlevnad. Vi var nödsakade att uppsöka plat
ser där det dels funnits förutsättningar för bosättningar under stenål
der, samtidigt som det skulle ges möjlighet att påträffa exponerat fynd
material. Landskapet består som tidigare nämnts till större delen av 
skog, och inventeringen enligt fullåkersbygdsmodell hade under den 
gångna veckan visat sig vara fullständigt bortkastad. Mobiltelefonerna 
stängdes av. Lutade över en på motorhuven utbredd karta letade vi så i 
morgonkylan efter lämpliga platser. Det stod helt klart att det i norra 
Skåne, liksom i större delen av övriga Sverige, endast var de eroderade 
stränderna längs sjösystemen som kunde bidra med potentiella besikt- 
ningsobjekt. Stenålderns människor föredrog - precis som dagens cam- 
pare - att bo intill vatten, och vår markörpenna vandrade sökande över 
kartbladet. Det slutade med en stor ring runt de två stora sjöarna Väs
tersjön och Rössjön, belägna i direkt anslutning till Hallandsåsen.

På slingriga vägar tog vi oss ett par mil igenom den kompakta sko
gen, och vi häpnade inför synen som mötte oss när landskapet åter 
öppnade upp sig. Vattnet i sjöarna låg som smält bly, och i ytan speg
lade sig de skarpa höstfärgerna från skogen på Hallandsåsens branta 
sydsluttning. Området är otroligt naturskönt och för ett ögonblick 
trodde man sig vara någonstans i norra Sverige.

Efter ytterligare en liten kartorientering hittades en grusväg som ba
lanserade mellan Västersjöns norra strand och Hallandsåsen branter. 
En liten sandudde nedanför åsens sluttning blev första stoppet, som för 
övrigt inleddes med en frukostpaus. Solen som tittade fram smälte un
dan nattfrosten och tillvaron kändes helt plötsligt dräglig igen. Takti
ken för dagen finslipades och vi spanade av som vi tyckte lämpliga lä
gen på Västersjöns motsatta sida. Flera platser lokaliserades med kika
re och märktes följaktligen ut på kartan. Förhoppningsfulla satt vi där
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Flintor i vattenbrynet på den första mesolitiska boplats som påträffades 
vid inventeringsarbetet längs Västersjöns stränder.

med fickorna fulla av fyndpåsar och pennor. Det var nu eller aldrig. 
Antingen kom vi tillbaka med de första resultaten, eller också fick man 
väl smyga in bakvägen på kontoret med svansen mellan benen.

Det var först när sittunderlag och termosar skulle samlas ihop som 
det gick upp för oss var vi hade suttit. I sanden och bland stenarna i
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De brunbeiga områdena runt sjöarna markerar med varierad 
intensitet stenåldersjägarnas bo- och fångstplatser.

vattenbrynet materialiserade sig små glimmande flintföremål, framvas- 
kade av sjöns vågor. Detta blev starten på en närmast oförglömlig dag 
med många boplatsfynd. En tyngd föll från våra skuldror och det var 
med lättnad som fikaplatsen märktes ut som boplats nummer ett på 
kartan.
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Boplatserna och slaktplatsen vid Västersjön
Efter upptäckten av den första boplat
sen vid Västersjön blev det en stressig 
dag där lunchen intogs samtidigt som 
vi i gummistövlar plöjde fram i vatten
brynen. Även om tidspressen gjorde sig 
påmind, var upptäckarglädjen desto 
större. På en plats hittades en ålder
domlig flintspets, och utanför en an
nan liten sandstrand fiskade vi upp ett 
långsmalt föremål av sten. På nästan 
varje avsökt lokal hittades åtminstone 
en eller ett par slagna flintor. Totalt 
fann vi under denna dag 22 fyndplatser 
med bearbetat flintmaterial. Merpar
ten bedömdes utifrån föremålens utse
ende komma från jägarstenålders äldre 
del. Den typiska lokaliseringen var an
tingen i skyddade vikar, eller längst ut 
på utskjutande näs med anslutande

långgrunda stränder. Strandhaken var 
ibland höga och kraftigt markerade, 
och redskap kunde insamlas både på 
torra land såväl som en bit ut i vattnet. 
I våra fyndpåsar låg både avslag och 
eldpåverkat flintavfall, tillsammans 
med yxor samt skär- och skrapverk-
tyg.

Redan i fält sågs vissa tecken på att 
platserna representerade olika typer av 
aktiviteter. En del fyndområden var yt- 
mässigt stora och sträckte sig mer än 
två hundra meter längs stranden. Ma
terialet på de två största lokalerna var 
också mer varierat och hade större 
mängder avfall från flinthantverk. För
modligen rör det sig om basboplatser 
där flera familjer bott tillsammans un
der längre perioder. Som kontrast kan
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nämnas fyndplatser med endast en 
handfull föremål, ibland närmast vi
sande ögonblickbilder. På en sådan 
fyndlokal påträffades inom en dryg 
kvadratmeter sex stora flintor. Fynden 
består närmare bestämt av kraftiga 
verktyg med långa eggar. Vi har gjort 
flera återbesök på samma ställe men 
aldrig funnit något ytterligare. Dessa 
redskap låg i den grusiga sanden ned
anför en kraftig sluttning, så det är 
inte sannolikt att de kommer från en 
regelrätt bosättning. Dessutom skulle 
det ha funnits mer slagen flinta och fler 
typer av redskap. Så vad var då detta 
för en plats?

Genom tidigare utförda analyser av 
mikroskopiska bruksspår har man 
kunnat påvisa att just denna typ av 
eggverktyg eller knivar ofta använts 
vid styckning 3. Flintorna från Väster
sjön som i årtusenden frusit fast i vin
terisar respektive rullats av miljontals 
små vågor gick inte att analysera på 
detta sätt. Men spåren som fanns att se 
med blotta ögat var identiska med an
dra liknande föremål, och det faktum 
att de låg isolerade tydde på att vi fak
tiskt hittat en mycket gammal styck- 
ningsplats.

Vi kikade upp mot en liten platå var
ifrån moränbacken lutade brant ned

mot vår fyndplats. Var det där som slut
scenen av dramat utspelat sig för 9 000 
år sedan? En uroxe med blodet bubb
lande ur näsborrarna, de kraftiga be
nen vacklande under kroppens tyngd. 
Ilskna flinteggade pilar som väste fram 
från buskagen och gläfsande hundar 
nafsande i hasorna. Kanske det bitter
ljuva slutet på en jakt som sträckt sig 
över flera dygn?

Andra frågor dök upp - hade kan
ske jaktpartiet medvetet drivit det sto
ra djuret mot sjön för att få nära till 
sina boplatser när köttet skulle trans
porteras? Om man hade lyckats med 
det, vilken jaktmetod hade då använts? 
Hur många måste man minst ha varit i 
ett jaktparti, vilka vapen fanns att till
gå och hade man jakthundar? Var det 
uroxejakt eller kanske älg - eller visen
ter? Fanns det fortfarande vildren uppe 
på åsen? Funderingarna malde igång 
redan där i sjökanten och frågorna ho
pade sig.

Men i vilket fall, en djurkropp hade 
någon gång i urtiden styckats på stran
den nedanför sluttning, och som tur 
var för vår del hade ingen av jägarna 
brytt sig om att efteråt samla ihop de 
slitna slaktverktygen. En prick på kar
tan, en märkt fyndpåse och ett foto fick 
avsluta den lilla undersökningen.*
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Gnistrande kvarts
Sent på fredagseftermiddagen genom
söktes stränderna längs Hjälmsjön, en 
mindre sjö belägen intill samhället Ör- 
kelljunga. När vi klev ur bilen kom 
sommarens värsta åskväder och utan 
regnkläder blev vi naturligtvis halvt 
dränkta. Men, slagregnet visade sig 
också bli till god hjälp i vårt företag. 
På en sandig platå, med brant sluttning 
ned mot vattenbrynet i sjöns östliga 
del, spolades gnistrande vita kvartsbi
tar rena i regnstänket. På en yta om 
cirka 10x30 meter stack både flinta 
och kvarts fram ur den slitna marky
tan. Vi glömde bort huttrandet och att 
kläderna klibbade mot kroppen. Istäl
let kröp vi runt på alla fyra och samla
de in fynd. Det var ingen tvekan om att 
åtminstone flintorna härrörde från äld
re stenålder. Strax ovanför sluttningen 
ligger en naturskola för barn och ung
domar, och först när regnet började 
avta insåg vi att alla barn och ledare 
klentroget stirrade på oss med näsorna 
mot fönstren. Två vuxna män som i 
hällande regn kröp runt i cirklar på sti- 
gen till deras strand. Nåväl, den före
ställningen fick vi bjuda på och i en 
paus fick den förundrade skaran sig is- \ 

tället till livs en berättelse om stenål- 
dersjägare, uroxar och föregångarna 
till deras brandgula plastkanoter.

Efter avslutad föreställning gick vi 
tillbaka till fyndplatsen. Vi var till en 
början skeptiska till just kvartsfynden.

Kunde det vara någon som tömt ut ett 
lass trädgårdsgrus eller liknande? Eller 
var det kvartskross från järnhante
ring? Vi menade oss ha läst någonstans 
att materialet använts som flussmedel 
vid framställning av råjärn. Efterhand 
så kom dock de viktiga fynden som 
klargjorde att kvartsen hamnat där re
dan under stenåldern. Det var små av
slag, rester efter kärnor och mikro- 
spånliknande smala bitar. Vi visste att 
fynden var sensationella, åtminstone 
för en liten skara svenska stenåldersar- 
keologer. För första gången hade vi i 
Skåne en stenåldersboplats där mer
parten av stenmaterialet utgjordes av 
kvarts. Om platsen istället legat vid en 
sjö i mellersta och norra Sverige hade 
ingen höjt på ögonbrynen - där är det 
mer regel än undantag att kvartsen do
minerar. På hemvägen diskuterades liv
ligt om vem som hade kommit på den 
mindre briljanta idén att använda 
kvarts i det annars flintrika Skåne. 
Hur gammalt var detta fyndmaterial 
egentligen, och hade det vita mineralet 
hamnat där samtidigt med flintan?

Väl hemma på kontoret igen påbör
jades ett segdraget arbete med att re
konstruera teknologin. Analyserna syf
tade till att ta reda på hur kvartsen 
hade bearbetats. Allt för att kunna 
jämföra resultatet med en motsvarande 
analys av flintorna från samma plats. 
Mineralet kvarts utgör ett synnerligen
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Sluttningen ned mot en badstrand vid Hjälmsjön. I nedre kanten 
ses enstaka kvartsbitar och flintor sticka fram ur marken.
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Bipolär bearbetning. Flintan som vilar mot städstenen 
komprimeras från två håll när knackstenen träffar. Damm och små splitter 

stänker iväg flera meter vid varje tillslag.

otacksamt material när det gäller att ge
nom teknologiska spår och artefakters 
utseende datera eller kulturellt sam
mankoppla fyndsamlingar inom olika 
perioder eller mellan geografiska regio
ner. Kvartsen är sprickbenägen och en 
tillslagning med en knacksten resulterar 
ofta i en kaskad av splitter och svårtol
kade spillbitar. Vi var osäkra huruvida 
kvartsen och flintan representerade en 
och samma bosättningsfas, eller om 
materialet avsatts vid olika tillfällen. 
Om kvartsen skulle visa sig vara likåld
rig med flintorna var det i så fall fråga 
om ett ytterst gammalt material.

Den teknologiska analysen visade 
att kvartsen föga förvånande till största 
delen hade bearbetats bipolärt mot en 
städsten 4. Denna metod är enkel och 
effektiv när det gäller att ur splittriga 
bergarter få fram vassa användbara bi
tar, men teknologin som sådan är myck
et sällsynt i de äldre sydskånska stenål- 
dersmaterialen. När också flintmateria
let analyserades närmare kom så 
lösningen på dateringsproblemet. Aven 
flintan hade i viss utsträckning bearbe
tats bipolärt. Några av de typiskt tidig- 
mesolitiska kärnorna som varit på slut- 
tampen hade uppenbarligen bearbetats
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liggande på en städsten. På så sått 
fanns en klar och tydlig teknologisk 
koppling mellan de två råmaterialen. 
En datering av flintmaterialet innebar 
alltså också indirekt en datering av den 
bearbetade kvartsen.

Bland skärvorna kände vi igen vis
sa drag från Västersjömaterialen, men 
det fanns ändå en del avgörande skill
nader. Det första var naturligtvis kvart
sen - något som lyst med sin frånvaro 
vid de andra sjöarna. Det andra var 
teknologin. Visserligen fanns någon 
enstaka bipolärt bearbetad flintkärna 
även på andra ställen, men långt ifrån 
i samma utsträckning som i materialet 
från boplatsen vid Hjälmsjön. Även 
om det förelåg en del likartade drag i 
flintproduktionen, så är artefaktsam- 
lingen knappast samtida med de tidi
gaste boplatskomplexen vid Väster
sjön. De sistnämnda boplatsfynden 
vittnar om ett konstant inflöde av flin
ta och ett mobilt levnadsmönster med 
starka kopplingar i sydvästlig riktning 
och man har aldrig behövt införa an
dra typer av råmaterial. Det är drygt

tio kilometer fågelvägen mellan Väster
sjön och Hjälmsjön vilket kan betrak
tas som en försumbar sträcka när det 
gäller högrörliga samlar/jägargrupper. 
Således bör man kunna dra slutsatsen 
att den påtagliga skillnaden mellan rå
materialsammansättningarna avspeg
lar en helt annan grupp människor. 
Knackstensslagna små koniska spån- 
och mikrospånkärnor, spån- och mik- 
rospån samt mikrosticklar gör istället 
gällande att Hjälmsjöboplatsens före
mål kommer från en senare del av tidig 
jägarstenålder, och att de lämnats där 
av människor som snarare har haft sin 
tidigare hemort längre norrut i landet.

Närvaro av bipolär teknologi kan 
ibland kopplas till brist på flinta, efter
som det går att få ut ytterligare några 
avslag ur annars uttjänta spån- och av- 
slagskärnor. Det är möjligt att detta 
varit grunden för att använda ett så
dant arbetssätt, men oavsett vilket så 
vittnade både teknologin samt inte 
minst närvaron av kvarts om att vi 
träffat på en för skånska förhållanden 
särpräglad materiell kultur. ■
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Under följande sommar genomsöktes under en veckas tid efterhand ett 
tiotal större sjöar runt omkring det huvudsakliga vägområdet, och ut
fallet blev över förväntan. Totalt satt vi till slut med 48 nyregistrerade 
boplatser varav den absoluta merparten bedömdes härröra från meso- 
litisk tid.

Ingen av de sjöar som senare inventerades kom dock tillnärmelsevis 
upp i den materialvolym som påträffats vid Västersjön. Fyndlokaler vid 
exempelvis Vemmentorpasjön och Lärkesholmssjön indikerar att det 
snarast rört sig om mindre läger- och aktivitetsplatser av tillfällig ka
raktär.

Några av de nyfunna boplatserna uppvisade en sammansättning av 
slagen flinta som vare sig utifrån teknologiska spår eller i övrigt utseen
de har kunnat ges någon närmare datering. En del lokaler innehöll 
även blandat material från flera olika perioder, och på ett antal av dessa 
platser har det inte gått att avgöra var den tidsmässiga tyngdpunkten 
egentligen ligger. Det finns enstaka fynd av flinta med slipyta - alltså 
rester av bondestenålderns slipade yxor - men någon generell neolitisk 
närvaro vid sjöarna har hittills inte kunnat beläggas. Den huvudsakli
ga fasen av närvaro tycktes koncentrera sig kring den äldre halvan av 
jägarstenåldern. Det fanns även ett mindre inslag från sen jägarstenål- 
der 5. Dessa båda skeden skulle i traditionell sydskandinavisk termino
logi motsvara maglemosekultur och erteböllekultur. Bedömningarna 
av boplatsmaterialens kronologiska hemvist skedde till en början främst 
genom jämförelser mot de tidigare etablerade sydskandinaviska kultur
grupperna. Efterhand blev det dock tydligt att jämförande studier inte 
ensamt räckte till för denna typ av diskussion. Vi har i norra Skåne att 
ta hänsyn till fler faktorer, exempelvis möjligheten av lokalt utvecklade 
hantverkstraditioner och varierad tillgång på flinta som i mångt och 
mycket kan ha påverkat det sammantagna utseendet av det bearbetade 
stenmaterialet.

Innan vi går vidare med resultaten från inventeringarna, så måste 
kanske frågan om flinttillgångarna diskuteras lite närmare. Förutom 
att norra Skåne haft en särpräglad topografi och annorlunda vegeta
tion i jämförelse med landskapets södra delar, så fanns alltså ytterliga
re en i stenåldersperspektiv avgörande skillnad. Regionen saknade den
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Primär deposition av senon- och danienflinta 
Sekundär deposition av senon- och danienflinta 
Primär deposition av kristianstadflinta 
Sekundär deposition av kristianstadflinta

Den naturliga förekomsten av flinta i det skånska landskapet.

normalt rikliga förekomst av flinta som annars så tydligt karaktärise
rar innehållet i Skånes moräner och kalkstratigrafier. Liksom i Dan
mark kan upp till en fjärdedel av stenbumlingarna i dessa moräner ut
göras av olika slags flinta 6. Förvisso har långt ifrån all sekundärt in
lagrad flinta kunnat användas för framställning av mer komplexa 
föremål, men förekomsterna har åtminstone i långa perioder täckt de 
lokala behoven av material till hushållsredskap. Även om det finns en 
och annan flinta också i norra Skåne så är dessa av så ringa storlek och 
kvalitet att de inte torde ha använts annat än i undantagsfall.

Det finns i landskapets norra delar små noduler som innehåller da- 
nien- eller senonflinta, men merparten av det naturligt deponerade ma
terialet skiljer sig faktiskt från båda dessa typer. Om man klyver en
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nordskånsk morännodul - där merparten för övrigt är mindre än ten
nisbollar - så hittar man oftast en mörkgrå spräcklig yta med diffusa 
ljusa prickar. Nodulerna är i allmänhet av dålig kvalitet där sprickbild
ningar och föroreningar gör att förutsägbarheten hur avslagen skall ge
stalta sig är minimal. Både utseende och mönster i sönderfall har mer 
gemensamt med kristianstadflintan, än övriga sydskandinaviska typer. 
Kristianstadflintan å sin sida förknippas främst med primära deposi
tioner inom nordöstra Skåne, men istransporterade småblock hittas 
även i övriga Skåne, på Bornholm och så lång västerut som Nordjyl
land 7’8.

Flintor som starkt påminner om kristianstadflintorna har påträffats 
i ett stråk från södra Halland snett ned mot Kristianstad i nordöstra 
Skåne. Dessa små noduler kan inte kopplas till några befintliga kalkfö
rekomster, utan troligen har dessa lager sedan länge försvunnit genom 
erosion 9. För att närmare reda ut de små lokala flintornas ursprung, 
måste vi titta närmare på miljön så som den såg ut när klumparna en 
gång bildades.

I krittidens varma hav frodades diverse vatten- och bottenlevande 
organismer. Utseendet och storleken på dem varierade mellan olika 
djup, men i det som blev södra Skandinavien var det mest fråga om 
smådjur som zooplankton och kiselspongier som var ett slags havs- 
svampar 10’n. Det var när dessa dog, och deras skal och kroppar upp
löstes, som kiselsyra uppstod efter en kemisk reaktion 12. Kiselsyran 
hamnade så småningom i hålrum under havsbottnarnas kalksand 13. 
Hur det mer i detalj gick till när denna massa stelnade till flinta är det 
ingen som riktigt vet. Kanske låg de där först som dallrande grönskim
rande geléklumpar innan sammanpressningen från omgivande lager 
och trycket under tiotals meter vatten startade härdningsprocessen. 
Men det vi vet är att Skåne för 60-70 miljoner år sedan utgjorde delar 
av en vidsträckt havsbotten, alternativt en grund vik. I dessa sediment 
bildades flintan på olika djup och ju finare kalk, desto tätare flinta 6. 
Den finare kalksanden, sannolikt avsatt på djupare vatten, genererade 
en mer massiv flinta med tätare kornstruktur till exempel senonflintan 
i lagren runt sydvästra Östersjön. Att kristianstadflintan blev grövre i 
sin struktur kan kanske förklaras med att Skånes nordöstra delar låg

28



längre in mot stranden där skalgruset bestod av större partiklar. En an
nan förklaring är också att dessa kalklager blandades upp med materi
al från vittrat urberg. Lagrens djup är som mest ett par hundra meter 
men minskar i omfattning ju längre norrut från Kristianstad man kom
mer, för att till sist helt upphöra 14.

Det är helt klart att flintorna från nordvästra Skåne och flintorna 
från Kristianstadtrakten är nära besläktade. Det troligaste är att de bil
dats vid samma tid, men att det skiljt lite i den omgivande miljön. Kan
ske var havet grundare intill den nutida Hallandsåsen, och kanske var 
det mer grus och sand i den skrovliga kalken. Dessa lager är nu borta, 
så frågan är fortfarande öppen. Men en sak kan vi med säkerhet säga: 
anledningen till att folk under äldre stenålder tog norra Skåne i an
språk var definitivt inte för att leta efter högkvalitativ flinta. Även om 
nästan inga av de framgrävda eller inventerade materialen innehåller 
slagen lokal flinta, så finns det naturligtvis undantag. Stenålderns män
niskor var oftast rationalister, för att inte säga opportunister, och själv
fallet prövade man möjligheterna att utnyttja de ”nya” flintförekom
sterna, hur dåliga de än må ha varit.

Efter att materialet från de framinventerade boplatserna analyse
rats, kunde några enkla men viktiga slutsatser formuleras. Den första 
var naturligtvis att vi lyckats visa att de nutida djupa skogarna i norra 
Skåne hyst befolkningar redan under äldre stenålder. Vi hade också 
skaffat oss en god uppfattning om hur de bearbetade flint- och stenma
terialen gestaltade sig. Den tredje slutledningen gällde hur boplatserna 
lokaliserats i förhållande till vatten.

De preliminära resultaten från omlandsstudien tydliggjorde alltså en 
del förhållanden som skulle komma att bli av avgörande betydelse för 
det fortsatta arkeologiska arbetet inom vägbyggnadsområdet. Genom 
att merparten av det material som hittats daterades till äldre stenålder, 
kunde vi börja precisera våra frågeställningar och mål. De planerade ut- 
grävningsinsatserna skulle förberedas för, och koncentreras på, att söka 
efter relativt små bosättningar med begränsat fyndmaterial. Så långt 
var det inga märkvärdigheter, men det stod helt klart att också själva 
processen att välja vilka lokaler som skulle bli föremål för undersökning 
måste genomgå fundamentala förändringar. För det första måste vi på
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något sätt hitta de våtmarker som under tidigmesolitikum haft öppna 
vattenspeglar. Våra kartor visade bara var dagens mossar fanns - inte 
om de faktiskt en gång utgjort sjöar. Detta var något som måste klar
göras innan potentiella boplatslägen kunde börja märkas ut. I detta 
skede startades ett nära samarbete med vår paleobotaniker. Den första 
uppgiften blev att utröna om det i mossarna fanns lager av gyttja. Gytt
ja avsätts i princip bara om det är öppet vatten och ett projekt drogs 
igång för att ta reda på detta. Vi startade med översiktliga rekognose
ringar fördelat längs hela vägens sträckning. Med utgångspunkt i resul
taten från denna studie, preciserades borrningar i anslutning till poten
tiella boplatslägen. Borret, ett så kallat ryssborr, trycks med handkraft 
ned igenom lagren tills man förhoppningsvis når istidssedimenten. Där
efter vrids borret för att i en långsmal skovel fånga upp en borrkärna. 
Det är tungt att släpa på borrsektionerna i skogs- och våtmarker, samt 
inte minst att få upp en blöt tung borrspets full med sand och gyttja.

Vad vi måste ta reda på, var ifall det under några av våtmarkerna 
fanns sediment som visade att det var fråga om sjöar som stått öppna 
under äldre stenålder. När sådana med hjälp av de geologiska under- 
sökningsinsatser karterats, vidtog arbetet med att avgränsa de boplats
lägen som topografiskt kunde ha motsvarat de fortfarande strandbund
na lämningarna längs de inventerade sjösystemen. Först därefter på
börjades utgrävningarna.

Riktade insatser planerades också för att undersöka eventuella ut
kastlager, och det fanns stora förhoppningar att kunna utveckla till
fredsställande metoder för detta ändamål. Fyndet av en flinteggad trä
pil vid Loshult, söder om Älmhult, på 1940-talet antydde att traktens 
våtmarker skulle kunna innehålla organiskt material av osedvanlig ka
raktär 15.

3°



Med borrkärnornas hjälp kartläggs stenåldersmänniskornas miljö. Dold under flera 
meter torv ligger det gamla landskapet med en gång öppna vattenspeglar.
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Åren i fält

ÄNTLIGEN HÖRDES ORDET ”FLINTA” eka mellan granarna! Under fle
ra dagar hade vi enträget grävt rutor och sållat jordmassor utan ett 
enda fynd. I och för sig hade ingen förväntat sig några större flint
mängder, men dessa fyndtomma rutor hade börjat ge undersökningen 
en lite ängslig underton. Gräver vi inte tillräckligt djupt eller letar vi 
på fel ställen? Ser vi inte flintan, eller finns det ingenting att hitta? För 
en utomstående måste det ha tett sig ganska så absurt när alla släppte 
redskapen och rusade genom skogen. Allt för att få se de första fyn
den. I handen på den nöjde upphittaren låg några pyttesmå flintavslag. 
Tillbaka i våra halvgrävda rutor greppade vi spadarna igen och börja
de med förnyad kraft ösa jord i sållen. Det blev inga fler fynd den da
gen.

Detta utspelade sig en eftermiddag i april 2002 på en förundersök
ning vid Lärkesholmsån öster om Örkelljunga. Under de två närmaste 
månaderna skulle liknande tjut höras på ytterligare ett tiotal platser 
när sedan länge övergivna stenåldersboplatser åter kom i dagen. Start
skottet gick emellertid redan 1998 med de första utredningsgrävning- 
arna. Dessa följdes av ytterligare fältarbeten 2000 och 2001, alltefter
som markägarna gav sitt tillstånd och eventuell skogsröjning var ge
nomförd. Lämpliga boplatslägen och småplatser hade valts ut för 
undersökning vid de våtmarker som identifierats som mesolitiska kärr 
eller sjöar, men också i områden utan direkt anslutning till vatten.

I inledningsfasen sökte vi efter stenåldersjägarnas lämningar med 
grävmaskin. Metodvalet var kanske inte alldeles genomtänkt, men det
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Små flintor — stor glädje.

fanns flera urskuldande anledningar. Främst var det vanans makt - 
nere på slätten är det rutin med maskinschaktning för att avgränsa och 
identifiera boplatslämningar. Sedan hade vi också förväntningar på att 
många av lokalerna skulle innehålla boplatser från andra förhistoriska 
perioder, kanske bebyggelse som kunde kopplas till de synliga röjnings- 
rösena och fossila åkrarna. Dessa typer av fornlämningar skulle bli 
föga tydliga genom titthålsgrävning med provrutor. Rutgrävning an
vändes istället som ett komplement till maskingrävning på en del av de 
platser som också kunde innehålla stenålderslämningar. Även på stäl
len där vi inte kunde komma in med maskin mellan tätt stående gra
nar, eller riskerade att sjunka ner i en oberäknelig våtmark på väg ut till 
en möjlig boplatskulle, grävdes sökrutor. Vid dessa tillfällen hand
plockades fynden, och bara i några enstaka fall sållades jordmassorna 
i rullsåll.

Vi kände onekligen en viss skepsis när de steniga grävmaskins- 
schakten handrensades. Skulle vi verkligen kunna upptäcka flintan?
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Vid några tillfällen blev det tydligt att vi inte gjorde det, när flisor dök 
upp i dumphögar eller regnade fram i gamla schaktkanter. Anlägg
ningarna lyste däremot i stort sett med sin frånvaro. Till vår besvikelse 
gav de flesta platser som tolkats som potentiella lägen för stenålders- 
lämningar få eller inga fynd. Vi vägrade tro på resultaten, och det var 
snarare metodvalet som kändes allt mer tveksamt. När det i samband 
med de avslutande utredningsarbetena blev allt fler stenåldersarkeolo- 
ger i projektet - åtskilliga med erfarenhet av att undersöka stenålders- 
boplatser i skogsmarker i andra delar av Sverige - ledde diskussionerna 
fram till en tydligare strategi för att komma åt boplatserna.

Successivt ökades mängden kompletterande handgrävda rutor där 
jorden också sållades. Sammanlagt undersökte vi ett femtiotal platser 
vilka tidigare hade markerats som möjliga förhistoriska boplatslägen. Vi 
hittade mycket få indikationer på boplatser från brons- eller järnålder, 
däremot fann vi äntligen ett femtontal platser med tydliga stenåldersin- 
slag. När utredningsgrävningarna var avslutade gjorde vi en genomgång 
av platserna för att få grepp om var vi hade starkast stenåldersindikatio- 
ner. Återigen handlade mycket av vårt arbete om att argumentera för att 
människor faktiskt levt i denna del av Skåne under stenåldern.

Från inventeringarna och de preliminära utgrävningsresultaten såg 
vi att stenålderslämningarna låg vid åar och tidigare sjöar. Nu började 
vi också förstå att lämningarna kunde påträffas ytligt i terrängen, 
många gånger direkt under förnan. Förhållandena påminde mycket om 
stenålderslokaler i Småland och Mellansverige där platser vanligtvis 
undersöks genom handgrävning av sökrutor och sållning av jordmas
sor. Metoden skulle vara att föredra även i norra Skåne.

Trots resultaten från inventeringen och utredningsgrävningen fanns 
det fortfarande en viss osäkerhet kvar inför förundersökningarna. Vad 
skulle vi egentligen hitta när vi väl satte spaden i marken? Vilka beva- 
ringsförhållanden kunde förväntas? Hur omfattande skulle lämningar
na vara? Vår framtoning var en aning försiktig, inte minst eftersom 
metodvalet inte kändes helt accepterat. Rutgrävning betraktades som 
aningen gammaldags, tidskrävande och ansågs bara ge små titthål på 
platserna. Vår uppgift vid förundersökningen blev därför, förutom att 
ge fysiska bevis för stenåldersboplatser i form av flinta och kvarts, att
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Visst kan fältarbeten i skogsmiljö vara nog så idylliska.

visa på rutgrävning som en säkrare och mer varsam metod. Denna in
ledande problematik förklarar kanske den lättnad som infann sig när 
vi väl träffade på stenålderslämningar, som exempelvis den där efter
middagen i april när en liten flintbit gjorde fyra arkeologer glada.

Sammanlagt valdes tolv platser ut till förundersökning längs väg- 
sträckningen. Samtliga hade gett tydliga indikationer på stenålder vid 
utredningsgrävningarna genom fynd av slagen flinta. Flertalet hade en 
preliminär datering till jägarstenålder, medan bara en kunde föras till 
bondestenålder. Genom förundersökningen ville vi ta reda på lämningar
nas utbredning och närmare ålder. Var det frågan om regelrätta boplat
ser vid sjöar, eller specialiserade platser, till exempel jaktstationer, på 
höjder långt ifrån närmaste vatten? Vissa fyndlokaler låg dessutom i 
kanten till större våtmarker, och där hoppades vi finna bevarat trä, ben 
och horn i de gamla torv- och gyttjelagren.

Förundersökningarna präglades av en offensiv anda, där vi på 
många platser gick in som om det vore en ny utredning. Detta berodde
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på att vi tidigare inte alltid hade kunnat nå de bästa boplatslägena med 
maskin, utan bara naggat dem i kanten. Nu kom vi däremot åt på alla 
ställen genom att handgräva kvadratmeterrutor. Dessa placerades i sin 
tur ut på vad som var att betrakta som attraktiva boplatsytor som av
satser och höjdlägen, men också i mindre lämpliga lägen såsom sänkor, 
fuktiga områden och branta slänter. På platser som omfattade stora 
öppna ytor lades istället rutorna så tätt att det fanns en rimlig chans att 
träffa på de oftast små lämningarna. Jordmassorna sållades i rullsåll, 
och endast i de områden där jorden var för fuktig för att få igenom såll- 
maskorna, genomsöktes materialet på backbord. I det stora hela för
väntades bara små fyndmängder och alla var också helt på det klara 
med att vi skulle få gräva många fyndtomma rutor. Ribban lades där
för lågt. Tre flintor fick vara lika med en fyndkoncentration och där
med värd att gå vidare med. På detta sätt ringade vi sakta men säkert 
in flera små slagplatser och boplatser utifrån några första ensamma 
flintbitar i en kvadratmeterruta. På andra platser förundrades vi över 
fyndrika rutor med uppemot hundra flintor som varvades med ytor 
utan ett enda fynd.

Vi hade stora förhoppningar på att få tag i utkastlager med orga
niskt material vid boplatser som låg i anslutning till våtmarker. Det 
fanns dock stora arbetstekniska svårigheter med att lokalisera denna 
typ av stratigrafier flera meter ned i de kladdiga massorna. Därför 
uppfann en av våra kontrakterade grävmaskinister en form av kassun 
- en 2x4 meter stor järnlåda med en meter höga väggar och utan bot
ten. Vid undersökningen pressade en grävmaskin ned kassunen i våt
marken, och innehållet grävdes sedan ut. För större djup kunde en el
ler två sektioner tillfogas på höjden. Resultatet blev relativt bra vid ut- 
redningsgrävningen av våtmarken vid Järingsholm. På tre meters djup 
plockade vi upp flera träföremål som verkade bearbetade. Med hjälp 
av naturvetenskapliga analyser daterades föremålen till tidigmesoliti- 
kum.

Vid den mer omfattande förundersökningen på samma plats blev 
metodens begränsningar till slut dock ändå uppenbara. Vi behövde 
göra flera djupa schakt för att kunna bedöma omfattningen av ett even
tuellt utkastlager. Inför arbetet sänktes grundvattennivån genom att ett
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hundratal vakuumsugspetsar sattes i bottensanden. Sänkningen gjordes 
för att för att minska trycket nedifrån och på så sätt undvika botten- 
upptryckning i kassunschakten. Processen skulle ta knappt en månad 
och påbörjades i god tid innan förundersökningen startade. Geoteknisk 
expertis hade dock gjort bedömningen att vattennivån behövde sänkas 
till en nivå motsvarande minst en halv meter under schaktbotten, det 
vill säga ned till mellan fyra och fem meters djup, för att bottenupp- 
tryckningseffekten helt skulle utebli. Försenade elinstallationer på un
dersökningsområdet, missbedömningar av tidsåtgången för vattensänk
ningen och felkalkyleringar av omfattningen på grundvattenflödet med
förde att grundvattennivån i alla fall inte hann sänkas tillräckligt innan 
undersökningarna skulle påbörjas. Slutresultatet av alla vedermödor 
blev att vattennivån inte sänktes med mer än en till två meter.

Vi fick följaktligen också en hel del trassel med kassungrävningar- 
na. Eftersom den tunga grävmaskinen måste placeras på bärande ytor, 
kunde inte alltid de arkeologiskt mest intressanta områdena undersö
kas. Därutöver var det svårt att få upp en överskådlig yta när djupet 
närmade sig fyra meter, eftersom schaktet innanför kassunväggarna 
med nödvändighet blev trattformigt på grund av grävmaskinens tek
niska begränsningar. Det blev också problem med att bottenmaterial 
trycktes upp och förstörde stratigrafin när undersökningen nådde ned 
till tre meter, på grund av vattensänkningens begränsade framgång. 
Därför kom vi på flera ytor inte ned på de djup som var egentligen hade 
krävts. Massorna från djupschakten fick således delvis genomsökas 
med spade, medan några intakta lager handrensades med hacka och 
skärslev. Resterna av mesolitiska bävrars aktiviteter genererade ett an
tal välgnagda pinnar, men det människotillverkade materialet lyste 
med sin frånvaro.

Med stor sannolikhet fanns det mesolitiska artefakter någonstans 
där ute i våtmarken, men de stora ansträngningar som gjordes för att 
finna dem visade sig vara otillräckliga. Vår slutsats - när vi skrapat 
gyttjan av arbetskläderna - blev att kassuner passar bäst för våtmarks- 
undersökningar ner till två meters djup, men att det vid större djup 
krävs helt andra metoder. Alternativet att sponta och schakta i våtmar
ken utan att vara helt säker på om det skulle ge utdelning framstod
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Våtmarksundersökningarna blev nog så dramatiska, när en 25-tons grävmaskin stod 
och gungade på torvmossens yta. Vid flera tillfällen sjönk plattformen som maskinen 
stod på ned i torven, och det blev nödvändigt att leta efter bärande ytpartier för att vi 

överhuvudtaget skulle kunna genomföra djupschaktsgrävningarna.
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dock som ekonomiskt oförsvarbart. Schaktövervakning i efterhand, då 
väganläggandet påbörjats, visade sig inte heller vara en möjlig väg att 
gå eftersom den monstruösa slängskopa som användes för att tömma 
våtmarken hade passat bättre i ett tyskt brunkolsbrott. Metodutveck
ling krävs därför om liknande undersökningar ska ge utdelning i fram
tiden.

Resultaten av förundersökningarna blev trots allt som helhet be
traktat över förväntan. Genom rutgrävning lyckades vi ringa in flera 
stenåldersboplatser vid de tidigare sjöarna, men också ett antal mindre 
passplatser i den högre terrängen. Fyndmaterialen visade återigen på en 
tydlig dominans av äldre jägarstenålder, men indikationer fanns också 
på åtminstone en större boplats från yngre jägarstenålder. Vi hade dä
remot fortfarande bara en svag bild av bondestenåldern, frånsett en bo
platslämning vid Skånes Fagerhult. Förundersökningens praktfynd, en 
neolitisk flintdepå i en fuktsänka vid Lärkasjöhult öster om Örkel- 
ljunga, visade likafullt på en tydlig närvaro av bondestenålderns män
niskor.

Med tanke på att de inledande utredningsgrävningarna gjordes lö
pande under flera år kan förundersökningarna och slutundersökning
arna minst sagt beskrivas som forcerade. Från det att vi satte spaden i 
marken på den första förundersökningsplatsen i november 2001, tog 
det drygt ett och halvt år tills vi packade ihop redskapen för gott mid
sommaren 2003. Det gick bara två veckor från det att förundersök
ningarna avslutades tills den första slutundersökningen satte igång. 
Undersökningarna avlöste varandra och det var bara under de kallaste 
vintermånaderna som fältarbetena avstannade helt.

Slutundersökningarna inleddes med att gräs- eller rissvålen schakta
des bort med en grävmaskin alternativt minigrävare. Eftersom markur- 
lakningen i skogsmiljöerna hade utplånat de flesta anläggningsfärgning- 
arna, utgick vi från fyndens spridning för att få grepp om strukturer 
och aktivitetsytor. För att få en rimlig detaljnivå på fyndspridningen 
handgrävdes boplatsytorna i kvadratmeterrutor, och på vissa områden 
även i kvartsmeterrutor. Rutorna placerades ut efterhand och grävdes 
ned till det djup där fynden tog slut. Jordmassorna sållades i rullsåll, 
men det gjordes också försök med vattensållning av jordmassor för att
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Visserligen försökte vi undvika vintergrävningar, men ibland fanns som synes inget val.

finna smått material, som flintsplitter, brända ben och hasselnötsskal. 
Vattensållningen tog dessvärre alldeles för lång tid när sållkorgarna 
ständigt sattes igen av växtrötter. Det var bara när jordmassorna var för 
fuktiga för att passera genom rullsållen som vattensållning blev en snab
bare metod. Fyndinsamlingen präglades således av stor flexibilitet med 
anpassning till den rådande väderleken och markens beskaffenhet. På 
de större stenålderslokalerna inriktade vi oss framförallt på att rutgrä- 
va de mest fyndförande ytorna. Mer extensivt utnyttjade delar av bo
platserna avbanades istället med maskin i syfte att kanske finna anlägg
ningar. Detta berodde på svårigheten att motivera rutgrävning på ytor 
där vi bara funnit några enstaka flintartefakter vid förundersökningen. 
Handgrävningen av rutor tog mycket tid i anspråk och vi tvingades där
för att prioritera de ytor där vi var säkra på att få fram fyndmaterial. På 
de mindre stenålderslokalerna kunde lämningarna däremot rutgrävas i 
sin helhet.

40



På de tretton undersökta platserna identifierades totalt trettiotre 
olika stenålderslämningar. Dessa representerade allt från små rastplat
ser och nattläger till stora strandboplatser. Till flera av dem kunde vi 
knyta anläggningar som härdar och kokgropar. Den största överrask
ningen var att också de neolitiska jägarna till slut blev synliga. Deras 
avtryck fanns främst på platser vi dittills trott var tidigmesolitiska.

Vi har under resans gång inte kunnat ta någonting för givet vad av
ser de konkreta resultaten. Utgrävningarna har skett löpande under 
åren, och i vissa fall även under vinterförhållanden. Några gravplatser 
har endast kunnat nås med fyrhjulsdrivna jeepar, och i extrema fall har 
all utgrävningsmateriel såsom pumpar, elaggregat, såll och presenning
ar fått bäras och släpas fram genom slyskog och myrar. Grävmaskiner 
har vid olika tillfällen sjunkit ned och blivit sittande i våtmarker, och 
säkerhetsaspekterna kring fältarbetet lade vid mer än ett tillfälle hinder 
i vägen för de arkeologiska önskemålen. Undersökningarna skulle kom
ma att visa flera metoders klara begränsningar, samtidigt som en be
tydligt mer komplex bild av stenåldersjägarna i norra Skåne gradvis 
växte fram.
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De första invandrarna

UNDER NÄRA HUNDRA tusen år hade den skandinaviska halvön mer el
ler mindre varit täckt av is. I perioder hade Weichselglacialens istäcke 
ersatts av isöken och sparsam tundra, men i stort sett kan landet anses 
ha varit obeboeligt. Den absolut kallaste perioden inträdde för tjugo
fem tusen år sedan. Ett par tusen år senare nådde ismattan sin största 
utbredning. Den täckte Sverige, största delen av Danmark, och nådde 
långt ner i Tyskland u. Det var en ytterst ogästvänlig miljö som inte 
tillät vare sig djur eller människor att visats i området. Men isen drog 
sig snart tillbaka, och för sjutton tusen år sedan blev Kullaberg åter 
synligt. Ingen vet varför det plötsligt sedan blev varmare igen - kanske 
var det ändrade havsströmmar, förändringar i solenergin eller geomag- 
netiska variationer 17. Resultatet blev hursomhelst att isen ännu snab
bare minskade i tjocklek och utbredning. Det landskap som en gång 
svepts in i isarna, såg helt annorlunda ut när det åter kom i dagen. Isens 
tyngd hade pressat ned marken, malt sönder toppiga berg och skapat 
enorma grusåsar. Där den helt försvann fanns till en början inte till
stymmelse till liv. Man ser i andanom miljön på en avlägsen obebodd 
planet där stormar piskar is- och sandkorn längs den sterila marken. 
Men även dessa födslovåndor stillade sig till slut. Smältvattnet från gla- 
ciärerna bröt sig jungfruliga vägar som bildade ringlande floder och 
åar. På sina ställen låg isblock, stora som stadskvarter, kvar efter att ha 
brutits loss från den retirerande isen. Ofta inbäddade i morän och is- 
älvssediment smälte dessa ner och gav upphov till små grunda sjöar. 
Färgerna i det nya landskapet var till en början dystra, men i den
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gråbruna färgpaletten blandades snart även gladare kulörer. Det var la
var och mossor som sakta fick fotfäste. Efter dem kom gräs och örter. 
En mammutbete som hittats vid Lockarp i Skåne har 14C-daterats till 
denna tid, ca 14200 f. Kr. 18. Således fanns det tillräckligt med mat åt 
även de största av istidens gräsätare. Klimatet såg en ständig uppgång 
med varmare temperaturer under de närmaste årtusendena 19Det är 
också nu som vi ser de första tecknen på senpaleolitiska bosättningar i 
Sydskandinavien. Vilka var det då som tog det nya landet i besittning, 
och varför drog de norrut?

Frågan om varför man valde att flytta till tidigare obebodda trakter 
kan tyckas enkel - man följde de vandrande villebråden, framförallt re
nen. Det är naturligtvis ett fullständigt rimligt antagande, men klart är 
också att vi måste se närmare på människans inneboende drivkrafter. 
Hur gick diskussionerna för eller emot en nordlig expedition vid kvälls- 
eldarna i Nordtyskland för en sisådär fjorton tusen år sedan? Vilka 
motiv låg egentligen bakom beslutet? För det första så har det visat sig 
att hamburgkulturens befolkning - varifrån de första skandinaviska 
jägarna kom - inte bara livnärde sig på renjakt. Förutom att en män
niskokropp svårligen överlever på en diet enbart bestående av renkött 
20, så visar boplatsmaterial från södra Tyskland på att också andra djur
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regelmässigt hamnade på matsedeln 21. Eftersom nästan alla delar av 
hamburgkulturens kustlinjer idag ligger under djupa havsvatten, vet vi 
inte om det var havets resurser som lockade. Eller var det kanske en 
kvarlevande spillra av den utdöende europeiska mammutstammen som 
kittlade jaktinstinkten? Eller varför inte en kombination av upptäckar- 
lusta, prestige och tillgängligt vilt? Förmodligen rörde det sig om en 
samverkan av flera olika anledningar, men hur det än ligger till drog 
grupper av människor upp i Skandinavien så fort växter och djur eta
blerat sig.

Det finns en del sannolika fynd från hamburgkultur på svenska si
dan av Öresund, men det rör sig inte om några större mängder 22. Det 
är först under brommekulturen, omkring 11000 f. Kr., som Skåne verk
ligen kan betraktas som koloniserat. Under ett par århundraden fanns 
då en landbrygga från Danmark. Klimatet var mildare med en medel
temperatur i juli kring tretton grader 23. Landskapet präglades av vide
snår, enebuskar, och björkskog i skyddade lägen. I denna miljö trivdes 
ren, jättehjort och vildhäst. Med renen följde rovdjur som björn, järv 
och varg 24. Spår av människor finns framför allt i den sydvästra delen 
av Skåne 2J. Fyndet av en tångepilspets vid Algustorp, öster om Örkel- 
ljunga, visar att de även funnit vägen norrut 2é.

Den i mänskligt hänseende positiva klimatutvecklingen bröts rela
tivt hastigt omkring 10600 f. Kr., och en period som brukar kallas 
yngre dryas inleddes. Temperaturen föll kraftigt inom loppet av några 
årtionden. På Grönland sjönk den genomsnittliga årstemperaturen med 
femton grader, till minus tjugofem grader, på 150 år. Det plötsliga tem
peraturfallet tros ha samband med att en ispropp som tillslutit ett issjö
komplex i Nordamerika gav vika. Enorma mängder kallt smältvatten 
släpptes ut i Atlanten och det nedkylda havsvattnet påverkade klimatet 
ända bort i Europa. Kylan fick inlandsisen att avancera i området kring 
Vänern, där den kom att täppa till Baltiska issjöns utflöde i Nordsjön. 
Issjöns vatten sökte sig då en ny fåra genom Öresund och landbryggan 
utraderades 11. I Skåne dog björkskogarna när marken blev tjälfrusen. 
Återigen blev landskapet öppnare med videsnår och dvärgbjörk, och 
gräshedar med fjällsippa och malört. Jättehjorten hade redan tidigare 
försvunnit från området. Nu drog sig även renen och vildhästen söderut
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Den senpaleolitiska tångepilspetsen 
från Algustorp.

och med dem förmodligen också rovdjuren 2S. När det var som kallast 
nådde medeltemperaturen i juli bara upp till tio grader. Det är möjligt 
att människorna helt tvingades överge de nordligaste utposterna under 
denna tid - åtminstone försvinner spåren efter brommekulturens folk.

Det är först när den inledande extrema kylan klingade av omkring 
tusen år senare som vi kan se tecken på folk i Skåne igen. Vid denna tid 
återetablerades fastlandsforbindelsen med Danmark och kontinenten 
när Baltiska issjöns fördämningar brast i norr 27. En accelererande kli
matförbättring ledde sedan till att medeltemperaturen i juli månad steg 
raskt till sexton grader 23. Fjällsippan som tidigare trivts i den kargare 
miljön trängdes undan, och malörten minskade i omfattning. Istället 
bredde enbusksnåren och kråkrishedarna ut sig, och lite varstans växte 
ljusa björkskogar upp, senare med inslag av tall. Renen fann vägen till
baka till Skåne, och med den följde jägare tillhörande ahrensburgkultu- 
ren. Vid Hässleberga, väster om Genarp, visar fynd av djurben från dö- 
dishålor att man styckat ren och märgspaltat ben på platsen 29. Det allt 
varmare klimatet ledde till att renen så småningom drog sig norrut, med 
järven i släptåg. Kanske rörde den sig bara i det skånska landskapet un
der vintermånaderna. Betet för gräsätarna förändrades således, men 
detta var samtidigt en förutsättning för den nya fauna som tog landet i 
anspråk. Älgen var en tidigare invandrare som klarade omställningen,

45



IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: P

ER
 LA

C
ER

ÄS

Fjällsippa och kråkbär.

och till den sällade sig nu också uroxe och visent. Dessa trivdes i de fro
digare omgivningarna där de kunde beta både skott och löv från 
björk.

Den värld som ahrensburgkulturens jägarfamiljer vandrade i var 
helt annorlunda än den vi ser idag. För oss hade landskapets skarpa 
konturer och växtlighet varit främmande, men även hela kontinentens 
utseende och utsträckning hade förvånat. Där fiskebåtarna nu kan trå
la efter ett krympande torskbestånd i Nordsjön, fanns en gång land 
med älvar och sjöar. Det europeiska fastlandet upphörde då tiotalet mil
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Doggerland -förlorade delar av en kontinent. Så här såg Europas karta ut 
vid tiden för de första invandrarna i norra Skåne.

söder om Norge. I nordväst sköt en mäktig bergsrygg ut i ishavet, och 
det är topparna på bergen som idag utgör Shetlandsöarna 30. I inlandet 
fanns en mäktig platå strax intill en kraftig älv som mynnade i en lång
sträckt fjord. Platån är idag känd som Dogger bank, och den stump 
som blev kvar är idag floden Elbe 31. Skåne var en halvö mellan Nord
sjön och Baltiska issjön, och senare Yoldiahavet. Det är enorma områ
den som efterhand hamnat under vatten, men ibland kommer en bot
tentrål upp med ett bearbetat renhorn eller en flinta som vittnar om att 
Nordatlantens havsbotten en gång varit beboeligt land.

Ahrensburgjägarna var sanna opportunister, och behärskade förut
om renjakt även säljakt till havs 32. De förmådde att kolonisera stora 
områden av norra Europa som hittills varit mer eller mindre obebodda,
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och de tog Nordsjöns kustområden i anspråk 33. Längs Norges och Sve
riges västra kustlinjer hittar vi de mest belysande exemplen på hur 
flexibla och anpassningsbara jägargrupper snabbt tagit i anspråk och 
utnyttjat de marina miljöerna i ishavsarkipelagerna 32. Ahrensburgjä- 
garna levde i en föränderlig tid. Varmare perioder varvades med kalla
re. Kustlinjerna ändrades, ibland från en mansålder till en annan. Om
råden som legat öppna slyade igen när videsnår och dvärgbjörk tog 
över. Säkert var man medveten om att miljön var i ständig förvandling, 
och troligen såg man förändringarna som någonting helt naturligt 34. 
De många jägargrupperna hittade sina egna nischer i hela norra Euro
pa, anpassade efter den lokala naturmiljön och faunan. Att vi arkeolo
ger också skulle hitta spåren efter ahrensburgkulturens människor i 
norra Skåne var egentligen för mycket att hoppas på. Den gamla tånge- 
pilspetsen från Algustorp ingav dock förhoppningar.
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I skydd från vinterkölden
Lärkasjöhult 1

- Ska den här lilla platsen gå vidare till 
slutundersökning? Vi var i valet och 
kvalet, antingen släppte vi platsen helt 
eller också föreslog vi en totalunder
sökning. Det var i början av stenålders- 
undersökningarna längs E4:an, och 
platserna vägdes mot varandra. Man 
kan inte gräva allt, och våra priorite
ringar skulle avgöra vilken arkeologisk 
kunskap man skulle få ut av vägprojek
tet. Det var till slut fyndet av en ålder
domlig pilspets som avgjorde saken. 
Den lilla fyndplatsen vid våtmarksom
rådet ”Flyet” var alldeles för spännan
de för att prioritera bort. Spetsen var 
för övrigt en s.k. zonhovenspets, som 
förekom mot slutet av den senpaleo- 
litiska ahrensburgkulturen. Detta inne
bar också att fyndplatsen som sådan 
var mycket gammal. Det vi funnit var 
Sveriges nordligaste inlandsboplats från 
den här tiden.

Boplatsen låg på den västra sidan 
av udden, omgiven av två sjöar. Här 
låg fyndmaterialet samlat till cirka 
femton kvadratmeter. Initialt tolkades 
platsen som en forntida avfallsplats, 
främst för att flintmaterialet verkade 
sammanblandat, utan någon ordning 
alls, och terrängen rik på block. När vi 
dessutom under flera regntunga dagar 
klafsade runt med sörja högt upp på 
benen, framstod platsen som det mest

ogästvänliga stället i hela norra Skåne. 
Flintspridningsanalysen gav dock en 
annan bild av lämningen. Av denna 
framgick det tydligt att det fanns skill
nader i artefakternas spridning på plat
sen, bland annat när det gällde bränd 
flinta i förhållande till spån och red
skap. Skillnaderna talade snarare för 
att det stått ett tält här. Flintans ut
bredning visade på en rundoval grund
plan, omslutande ett cirka tre gånger 
fyra meter stort utrymme. Något lite 
sydväst om centrum låg härden, vilken 
syntes i en markant anhopning av 
bränd flinta. Jämte härden påträffades 
en mängd flintredskap, däribland kni
var, skrapor och sticklar. Merparten 
var tillverkade av spån, och flera hade 
bruksskador efter användning. Ser vi 
till Sydskandinavien har fyndplatsen 
likheter med de senpaleolitiska läm
ningarna från Sølbjerg I på Folland 
och Stoksbjerg Vest på Själland 35 3<s. 
En senpaleolitisk tältplats, av samma 
storlek som Lärkasjöhult 1, har dessut
om undersökts vid Teltwisch i södra 
delen av Ahrensburgdalen 37.

Slitspårsanalysen av flintredskapen 
visade på en mängd aktiviteter. När
mast härden hade man arbetat i skinn, 
trä och ben/horn. Artefakterna bestod 
nästan uteslutande av skrapredskap, 
där de grova spånskraporna använts
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Spridningsbilder. Ovan all flinta. Nedan bränd flinta.

till skinnarbeten samt spånen och av
slagen till trä- och benhantverk. I den 
innersta delen av rummet föreföll man 
istället mer ha snidat i ben och horn.

Här fanns flera spån, däribland några 
knäckta exemplar, som använts för att 
hyvla och skära i dylika material. Ytter
ligare ett antal spån och ett avslag hade
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Senpaleolitiska flintartefakter från Lärkasjöhult. 1-5 Pilspetsar, 
6-9 Spånskrapor. 10-11 Spån med och utan slitspår. 12 Slaktredskap. 

13 Ensidig tvåpolig kärna. 14 Skinnskrapa.
15 Stickel med slitspår.
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märken efter att ha skurit i kött. Man 
hade också slagit flinta i bostaden, vil
ket framgick av flera små flintkärnor 
med tillhörande flintavfall. Det senare 
avfallsmaterialet verkar till stor del ha 
kastats i och omkring härden.

Den senpaleolitiska lämningen var 
helt begränsad till den ovan beskrivna 
fyndplatsen. Möjligen kan det finnas yt
terligare fynd längre västerut på stran
den till den tidigare sjön. Denna yta låg 
dock utanför vägarbetsområdet och be
rördes därför inte av undersökningen. 
Av den undersökta lämningen framgår 
det likväl att denna troligen omfattat 
ett tält som legat nära stranden, i skydd 
av en större höjdrygg. Vi tänker oss en

jägarfamilj, som delat på det trånga ut
rymmet. Här har man vilat, ätit sin 
mat och sett över sin utrustning. Det 
relativt stora flintmaterialet med en 
mycket varierad redskapssammansätt- 
ning talar för att man stannat mer än 
några dagar på platsen, möjligen uppe
mot någon vecka. Att vi inte heller fann 
några senpaleolitiska fynd omkring 
själva lämningen, med reservation för 
området utanför undersökningsområ
det i väster, tyder på att aktiviteterna 
främst skett inomhus, kanske för att 
undgå den stränga kylan. Möjligen ska 
lämningen ses i detta ljus, som en vin
terboplats i ahrensburgkulturens nord
ligare trakter.*
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De dolda spåren
Lärkasjöhult 1 - en slitspårsanalys

På nästan alla sten- och flintverktyg 
som en gång använts som verktyg av
sätts mikroskopiska bruksspår. Om ett 
redskap använts under längre tid till 
samma uppgift kan spåren bestå av 
rena nedslitningar av de ytor som legat 
an mot ben, skinn eller andra material. 
Man talar då om polering, eftersom de 
nednötta områdena är glansiga och ib
land nästan släta. Andra spår kan ut
göras av striationer, en form av repor 
som förorsakats av sand eller andra 
små stenkorn 38.1 vissa fall kan de ock
så härröra från små mikroskopiska 
flintflisor som sprätt loss från en tunn 
egg 3. När eggverktygen arbetat sig ned 
i materialet har de små splittren repat 
flintredskapens ytor. Med hjälp av stria- 
tionerna kan man ibland avgöra hur 
föremålet hållits i handen och i vilken 
riktning man skurit.

När det gäller äldre flintmaterial 
har deras långa exponering för väder 
och vind ofta påverkat artefakternas 
ytor. I den miljö där de en gång läm
nats fanns inte i samma utsträckning 
ett skyddande vegetationstäcke eller en 
mjuk mull att försvinna ned i. Detta 
innebar att föremålen år efter år blev 
liggande i blästrande sandvindar eller 
infrusna i snö och is. De oftast ganska 
vaga mikroskopiska bruksspåren kan 
lätt döljas eller helt utplånas under

sådana förhållanden. Därför var våra 
förväntningar lågt ställda. Med erfa
renhet av att urval, rengörning, analys 
och dokumentation av studieobjekten 
är tidsödande, gällde det att ställa rätt 
frågor. Det finns sällan möjlighet att 
titta på samtliga bitar, så vad var det vi 
helst av allt ville få reda på?

Vi beslutade oss för att leta efter in
dicier som kunde hjälpa oss att tolka 
platsens karaktär. Redskap med enbart 
spår efter styckning kunde tala för en 
slaktplats, medan en mer varierad red- 
skapsuppsättning pekade mot en tids bo
sättning. Vi valde ut föremål som skulle 
vara möjliga att analysera, flintor med 
skrap- och stickeleggar eller vassa skär
eggar längre än två centimeter. Dessut
om skulle artefakterna helst inte vara 
brandskadade eller patinerade då såda
na attribut försvårar, och ännu oftare 
helt omöjliggör, säkra bestämningar. 
Totalt plockades 63 bitar ut och onekli
gen var spänningen stor när den första 
flintan efter omsorgsfull rengörning la
des på mikroskopets manöverbord. Skul
le det efter mer än 11 000 år vara möj
ligt att se några spår överhuvudtaget?

Den skarpa ljuscirkeln från mikro
skoplampan letade sig sakta fram över 
mikrotopografin. Det första studieob
jektet var en spånskrapa av typisk sen- 
paleolitisk karaktär. Ytan var glittrig
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och föroreningar fanns i form av mik- j 

roskopiska gruskorn som satt sig fast i 
flintans yta. Men, ute vid eggen på 
skrapan fanns också nästan helt opå
verkade ytor. Där hittades också bruks- 
spår som mycket tydligt visade att fö
remålet en gång använts. Den från bör- j 

jan skarpa kanten hade nötts rund och 
mjuk. En följsam glans visade med all 
önskvärd tydlighet att någon hade 
skrapat rent ett eller flera skinn 39. j 
Sammanlagt besiktigades på detta sätt 
åtta skrapor. Fyra av dem hade an
vänts till skinnberedning och en till be
arbetning av ben eller horn. De övriga 
hade ytterst svaga eller obestämbara 
bruksspår där förändringar av ytorna 
omöjliggjorde mer kvalitativa bedöm- | 
ningar.

Det finns andra redskap från plat
sen som även de visar på hantverk. En 
mittstickel och ytterligare åtta red
skap, bland annat avslag och knäckta 
spån, har använts för att hyvla och 
skrapa ben eller horn. Jämte denna 
verksamhet har man arbetat i trä, vil
ket syntes på fem redskap.

Vi gick sedan över till de förmoda
de skär verktygen. Sådana redskap bru
kar generellt vara svårare att få kläm 
på. Anledningen är att de oftast tunna 
flinteggarna snabbt blivit slöa, varför 
de använts under kortare tidsspann än

exempelvis skraporna. Av denna orsak 
är poleringen sällan välutvecklad, men 
det finns ibland andra typer av bruks- 
skador att förlita sig på. När eggarna 
tryckts mot hårdare material i en ver
tikalt skärande rörelse har små av- 
spaltningar sprätt loss 40. Ett liknande 
fenomen uppträder om man till exem
pel trampar på en flinta, men skillna
den ligger i var någonstans de mikro
skopiska splittren lossnat från stycket. 
En flinta som trampats på har oftast 
bara avspaltningar på en sida, och de 
sitter sällan enbart på eggdelen 41. Ett 
skärverktyg däremot,har avspaltnings- 
ärr på båda sidor och enbart centrera
de till själva eggen. Sammanlagt ana
lyserades sexton troliga skärredskap. 
Av dessa var det möjligt att närmare 
bestämma användningsområdet för 
sju exemplar. Fem av dessa hade pole
ring efter kontakt med mjukt orga
niskt material, mikroskopiska avspalt
ningar och striationer efter de små 
splitter som sprätt loss när eggen ock
så mött hårdare material. Den här 
kombinationen av bruksskador upp
står när redskapen skurit igenom kött 
och senor, och sedan stött på ben. Vi 
kan utifrån ett av de slitspårsanalyse- 
rade skärverktygen försöka rekonst
ruera händelseförloppet där spåren av
satts.
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Slitspår på flintredskap från Lärkasjöhult. 1. Eggen på ett slaktredskap (lOOx). 
2. Eggen på en skrapa (50x). 3. Eggen på ett redskap för hyvling av horn (SOx).
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Den livlösa kroppen av en rentjur lig

ger ångande i en frostnupen grässlänt. 
Fastän hjärtat slutat slå rycker det i 
ena bakbenet. Den darrande klöven 

stänker upp jord och gulnade gräss- 
strån. Ljusrött blod från flera rena 

lungskott har bubblat ut genom and
ningsvägarna och den kraftiga blöd

ningen från de små vassa spetsarnas 

skärsår har sakta men säkert kvävt det 

stora djuret. En efter en kommer jä
garna flåsande fram till platsen, häng

er av sig sina vapen och ryggsäckar, 
samlar ihop de bångstyriga hundarna 

och plockar fram några flintkärnor. 
Djurkroppen vräks på rygg samtidigt 

som några avlånga avslag vant dunkas 
loss från den medhavda flintan. Man 

hjälps åt att dra benen åt sidorna när 
en av jägarna med sin fräscha flintkniv 

lätt snittar upp bukskinnet. Kniven 

möter här grova pälsstrån, segt skinn 

och fettvävnad. Efter passningen, där 

inälvorna tagits ut, flås kroppen. Sam

ma redskap används även till detta, 
och de ihärdiga rörelserna börjar sak

ta men säkert ge effekt på flintans yta. 
När skinnen på extremiteterna frigörs, 

stöter kniven för första gången på so
litt ben. Några små flisor lossnar från 

eggen. Därefter vidtar gr ov styckning
en där bland annat huvudet, bålen och 

länderna skärs loss. Kniven äter sig 

ned igenom motspänstiga senor och

ben som ytterligare bättrar på pole
ringen. Från den redan skadade eggen 

lossnar fler småsplitter som fastnar i 
vävnaden och repar ytan en bra bit in 

på knivbladet. När det blodiga hant

verket är färdigt ligger delarna - la
gom mansbördor - färdiga för trans

port. I skinnet har man packat godsa
kerna, det vill säga de näringsrika 

inälvorna. Delar av den läckra levern 

lämnas kvar på platsen, som en efter

gift till skogarnas andeväsen.
Kniven hamnar i redskapssäcken 

tillsammans med en kärna, halvfärdiga 

pilspetsar, en knacksten och några av
slag. Där valsar den runt under trans

porten tillbaka till boplatsen med an
dra sorters repor och skador som följd. 
I lägret skall bitarna efter renen filéas 

och samma flintverktyg tas i bruk yt
terligare en gång. Åter trycks eggen 

mot hårda ben och när allt arbete med 

köttet är färdigt, har också kniven än
dat sin korta livscykel. Den har helt 

enkelt blivit slö. Det fnns ingen tekno
logi för uppskärpning exempelvis ge

nom slipning, och därmed är redska
pet som sådant värdelöst. Kanske fun

derade man en kort sekund om den 
skulle kunna huggas om till en pilspets, 

men den sista stenåldersmänniska som 

höll redskapet i sin hand beslutade an

norlunda - den slängdes tillsammans 

med resten av avskrädet vid härden.
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Vad var det för bytesdjur som jägarna 
på Lärkasjöhult 1 var ute efter? Var de 
renjägare eller storviltsjägare? För att 
överhuvudtaget kunna få någon klarhet 
i frågan måste vi datera boplatsen. Ah
rensburgkulturen omfattade nämligen 
ett stort tidsspann på närmare 1600 år. 
En period som kom att präglas av kraf
tiga klimatsvängningar, som i sin tur 
fick djupverkande effekter på både na
turen och djurlivet. Skåne gick från ett 
öppet landskap med dvärgbjörk och vi
desnår, till en snårigare miljö med en- 
busk- och kråkrishedar, för att slutligen 
allt mer täckas med glesa björk- och tall
skogar. Med denna skiftande naturmil
jö förändrades faunan. Renen, som triv
des i den öppna miljön, tvingades allt 
längre norrut i takt med att vegetationen

tätnade. Istället fick älgen tillsammans 
med den nyinvandrade uroxen och vi
senten bättre levnadsvillkor.

Det är inte lätt att datera senpaleoli- 
tiska lämningar mer precist. Boplat
sernas ålder och ofta utsatta lägen har 
medfört dåliga bevaringsförhållanden 
för allt organiskt material. Detta inne
bär att endast få 14C-analyser har kun
nat utföras på så pass gamla material i 
Sydskandinavien. Vi får därför förlita 
oss på morfologiska jämförelser av flint
redskap och teknologi. Att materialet 
från Lärkasjöhult var senpäleolitiskt 
framgick tydligt av avslagskärnor med 
motstående plattformar och spån tillver
kade från tvåpoliga spånkärnor. Bland 
artefakterna fanns också klassiska tån- 
gepilspetsar, en mittstickel och skrapor
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Visenten, eller europeisk bison som den också kallas, etablerade sig i södra Sverige 
under samma period som de första fångstfolken koloniserade Nordskåne. Vikterna 

varierar, men stora tjurar kan nå över tolv hundra kilo.

tillverkade av grova spån. Flintbearbet
ningen hade huvudsakligen gjorts med 
direkt, hård teknik. En av pilspetsar
na, som är av zonhoventyp, snävade in 
dateringen ytterligare och placerade 
materialet inom den senare delen av 
ahrensburgkulturen. En av få daterade 
platser med ett likartat fyndmaterial 
är Stellmoor i Tyskland, som tidsbe
stämts till omkring 9500 f. Kr. 42. En 
bättre kronologisk placering än så får 
vi inte av Lärkasjöhult 1.

På kontinenten var renen det huvud
sakliga jaktbytet vid denna tid, även

om också annat storvilt hade börjat 
göra sig gällande i faunan. De specifikt 
skånska djurbensmaterialen från perio
den består dock nästan uteslutande av 
ren 2S. Klimatet var på väg att bli fukti
gare och varmare, och kanske hade re
nen redan börjat skaffa sig sommarbe
ten längre norrut. Fynd av fällhorn i 
södra Skåne talar dock för att hjordar
na uppehållit sig i området under vin
tern 19. Kanske var det just en liten fa
milj på jakt efter vinterrenen som i täl
tet vid Lärkasjöhult sökt skydd undan 
den bitande kylan. ■

58



Fångstfolket 
breder ut sig

UNDAN FÖR UNDAN blev klimatet varmare mot slutet av senpaleoliti- 
kum. I björkskogarna växte allt fler tallar. Så småningom, omkring 
8700 f. Kr., invandrade hasseln. Denna buske bredde ut sig i leriga, fuk
tiga områden där den bildade täta bestånd 43. Till de allt frodigare sko
garna invandrade flera nya djurarter. Kronhjort, vildsvin och rådjur 
trivdes, och förökade sig. Även lodjur, vildkatt och räv sällade sig till 
den växande skaran av skogsdjur. Uroxe och älg levde kvar i området, 
medan visenten försvann. Ytterligare två tusen år förflöt med en ständig 
uppgång i temperatur. Omkring 7000 f. Kr. var genomsnittstemperatu- 
ren någon grad högre än i dagens Skåne, både sommar och vinter 44.

Skogen var fortfarande ljus och dominerad av björk, tall och hassel, 
men successivt ökade inslaget av olika lövträd som alm och ek. Längs 
åar och sjökanter etablerade sig alen. Att olika typer av lövträd och 
buskar ökade i antal gynnade troligen de flesta djurarter. De blockrika 
moränmarkerna skapade dock en glesare skog i norra Skåne. I kombi
nation med våtmarksrikedom och sjöar kan man tänka sig att det upp
stod stora sumpängar och öppna gräsmarker. Älgen föredrog fuktiga 
områden, där de kunde beta av vattenväxter, och äta späda delar av 
björk och asp. Uroxen tyckte bättre om att beta gräs i öppen skog och 
på våtmarksängar 24. Kronhjorten och rådjuret betade i skogsdungar
na, där de också fann sina daglegor. I flockar bökade vildsvinen om
kring efter rötter, smådjur och hasselnötter.

Ser man till klimatet och vegetationens utveckling är det egentligen 
först när hasseln och lövträden etablerar sig som jägargruppernas villkor
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förändras på ett mer påtagligt sätt. Faunans sammansättning har varit 
avhängig miljöns skiftningar, men frågan är hur detta har påverkat 
människornas sätt att organisera sig. Är det rent tekniskt stor skillnad 
på att jaga ren, jämfört med kronhjort? Måste jägargrupperna omorga
nisera sig för att skogarna tätnat och grässlätternas visenter ersatts av 
vildsvinsstammar? Det tycks ligga i vårt nutida synsätt att vi betraktar 
kyla som en förutsättning för ett paleolitiskt levnadssätt, men den kul
turhistoriska utvecklingen är knappast avhängig termometern. Ser vi 
på de äldsta tidigmesolitiska boplatsernas lokalisering och storlek, så 
finns det egentligen ingenting som förändras jämfört med den tänkta 
senpaleolitiska perioden. Det händer en del med flintteknologin, men 
detta verkar inte avspegla sig i en omläggning i organisation och lev
nadsmönster. Den artefakt som hittills har ansetts markera att den me- 
solitiska perioden brutit in är yxan, men även framställningen av pil
spetsar i mikrostickelteknologi har bedömts markera en tydlig föränd
ring. Yxor är i allmänhet ett ovanligt inslag på senpaleolitiska boplatser, 
men de förekommer då och då. Det är främst fråga om skivyxor, men 
funktionen är sällan bestämd och det kan lika gärna vara fråga om 
skär- och skrapverktyg som hållits direkt i handen. Tittar vi närmare 
på mikrostickelproblematiken kan den kronologiska kopplingen direkt 
avfärdas. Denna typ av teknologi för projektiltillverkning finns i riklig 
mängd inom hamburgkulturen, men även som inslag i federmesser- 
och brommekulturen 45.

När de första mesolitiska kulturerna diskuteras i forskningslittera
turen, är det ytterst sällan som någon ger sig på att definiera när de sen
paleolitiska jägargrupperna övergår till ett annat levnadssätt. Detta 
har lett till en hel del munhuggning om vilka redskap som skall anses 
tillhöra senpaleolitikum respektive tidigmesolitikum, och hur man or
ganiserat sig när det öppna busklandskapet började tätna. Vi får inga 
svar genom undersökningarna längs E4: an, men frågan aktualiseras 
eftersom det finns både senpaleolitiskt och tidigmesolitiskt fyndmateri
al. Det bör poängteras att fynd som kan associeras med ahrensburg- 
kulturen i Skåne ofta påträffas på platser där det huvudsakliga materi
alet är av tidigmesolitisk karaktär 46. Förutom att det uppenbarligen 
funnits en kontinuitet i valet av boplatsläge, verkar också enskilda



lägerplatser från båda perioderna ha varit anpassade för en mindre 
grupp, kanske av storleken en till två familjer. När det gäller boplatslo
kalisering och -storlek är det alltså mer som förenar än som skiljer. An
ledningen till att så få ahrensburglokaler hittills hittats i Skåne, bör 
snarare sökas i svårigheterna att identifiera och datera artefaktsam- 
mansättningar, än att det inte funnits några människor här alls.

Återigen spökar sedan länge inhamrade typologier, och snarare än 
att hjälpa, stjälper de ofta försöken att komma vidare i förståelsen av vår 
äldre stenålder. Åtminstone de äldsta maglemosematerialen kan gene
rellt sägas innehålla artefakter som kan infogas i det som forskarna be
traktar som senpaleolitiska karaktärsföremål. Men de klassiska senpa- 
leolitiska materialen från nordvästra Europa innehåller också föremåls- 
former som traditionellt förknippas med betydligt senare perioder. 
Exempelvis kan man hitta skivyxor, olika typer av kärnor och en häp
nadsväckande stor variation av projektilspetsar 31. Tittar man närmare 
på argumenten för eller emot att ett flintföremål är äldre eller yngre, 
varnas man ibland för att risken för förväxlingar är mycket stor. Efter
som detta kan gälla kärnor, pilspetsar, spån och spånredskap, så blir 
man snabbt varse att termen ”ledartefakter” utgör ett ytterst diffust be
grepp i sammanhanget. Av allt att döma är det svårare med bestämning
arna i de senpaleolitiska kulturernas nordliga randområden. De äldsta 
nordliga materialen ändrar karaktär gentemot de arkeologiska eponym- 
lokalerna och detta bidrar naturligtvis till den besvärliga situationen.

Det kan således vara intressant att titta närmare på de stenålders- 
lämningar som dominerar bland de undersökta lokalerna i norra Skåne 
- nämligen boplatser och tillfälliga lägerplatser från slutfasen av tidig- 
mesolitisk tid. Där, om någonstans, borde det visa sig när det gamla lev- 
nadsmönstret genomgick en förändring som slutligen skulle resultera i 
en närmast bofast befolkning längs södra Sveriges havskuster.

När vi gick ut på våra första fältundersökningar i området fanns 
stora förväntningar. Inventeringarna hade visat att det fanns maglemose- 
lämningar vid sjöarna, och nu var vi på jakt efter mer av den varan. 
Framför allt förväntades fynd från tidigaste delen av maglemosekultur. 
Därför blev förvåningen stor när plats efter plats istället röjde lämning
ar från den senare delen. De karaktäristiska knackstensslagna koniska
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kärnorna och oregelbundna spånen som plockats upp vid sjöstränder
na var som bortblåsta. Istället hittade vi smäckra regelbundna spån 
och punsslagna kärnor, tillsammans med lancettformiga pilspetsar. 
Resultaten blev desamma genom alla undersökningarna. När utgräv
ningarna var färdiga hade fyra platser från den äldre delen, och elva 
platser från den yngre delen av maglemosekultur, tagits fram. Däremot 
saknas 14C-dateringar som närmare kunde visa fyndens ålder. Vi kan i 
sammanhanget inte förbehållslöst utgå från den danska typologin som 
främst är baserad på procentandelen pilspetsar på olika större magle- 
moseboplatser, varav för övrigt endast några enstaka är l4C-daterade. 
Systemet är bristfälligt, och lämpar sig heller inte när vi rör oss i mag- 
lemosekulturens yttersta randområden. En användbar utgångspunkt 
är istället att se till de olika teknologiska dragen i materialet, och uti
från en helhetsbild försöka komma närmare en datering.

Efter att ha skaffat en överblick över de danska flintmaterialen och 
de få daterade boplatserna, kom vi fram till att merparten av fynden i 
grova drag bland annat överensstämde med fynden från Ulkestrup 0st. 
Björkbark från golvlagret i en hyddlämning har givit 14C-dateringar till 
mellan 7410 och 7010 f.Kr 47. Det finns paralleller även till andra unge
färligt samtida material, så ett försiktigt försök till datering av våra 
platser från senare delen av maglemosekultur skulle då bli mellan 7500 
och 6500 f.Kr.

När det gäller de få äldre mesolitiska fynden är det betydligt svårare 
att få grepp om kronologin. Antalet naturvetenskapligt daterade lokaler 
från tidigare undersökningar i Skåne och Danmark är färre, och resul
taten från de fåtaliga 14C-analyserna ännu osäkrare. Det närmaste vi 
kommer i teknologiskt hänseende är fynden från Barmosen I på Jylland. 
Denna lokal, som daterats till omkring 8650 till 7950 f.Kr. 48 49, inne
höll kärnor av samma typ som på de nordskånska boplatserna, medan 
pilspetsarna var grövre. Inslaget av lite finare teknologi på våra under
sökningsplatser kan tyda på en något yngre utvecklingsfas, förslagsvis 
i perioden mellan 8000 och 7400 f.Kr.

Av de totalt sjutton lämningar som grävts ut framstod tre stycken 
som boplatser, men mest spännande var trots allt de små platserna. 
Även om de till omfång och fyndtäthet var relativt oansenliga, gav de
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Samtliga undersökta tidigmesolitiska platser inom vägsträckningarna.

oss en ny dimension av maglemosefolkens levnadssätt. Sådana tillfälliga 
läger blir sällan eller aldrig föremål för rena forskningsgrävningar, efter
som det kan vara svårt att uppbåda finansiärers eller kollegors intresse 
när utkomsten av en fältinsats kan tyckas liten. Detta är en av exploate- 
ringsarkeologins fördelar, vi väljer inte själva objekten på samma sätt 
och kan av den anledningen få inblickar i förhistoriska verksamheter och 
detaljer som knappast annars hade kommit forskningen till godo.

Sammanlagt påträffade vi tolv sådana småplatser och det var en se
ger varje gång vi lokaliserade någon av dem, kanske främst för att varje
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Friläggandet av en liten mesolitisk passplats vid Pålsholm. Där den sentida skogen 
huggits ned får man en känsla av stenåldersmiljöns vidsträckta utsikt.

ny upptäckt varit förenad med hårt fältarbete. Det var inte helt ovan
ligt att vi påbörjat undersökningen av en jättehöjd med vetskapen om 
att man bara skulle ha några få chanser att träffa rätt. När sedan da
garna rasade förbi utan ett enda fynd blev triumfen desto större när vi 
väl stötte på den första flintbiten. Glädjen över de första fynden över
gick ganska snart i en fascination för lämningarna och platserna som 
sådana, eftersom de kontrasterade stort mot tidigare undersökta sten- 
åldersboplatser längre söderut i Skåne. De var bara bråkdelen så stora, 
i bästa fall knappa tjugofem kvadratmeter i utbredning, och på flera 
ställen uppgick materialet endast till en handfull fynd. Några påträffa
des exempelvis längst uppe på toppen av markanta höjder medan unge
fär hälften låg intill tidigare sjösystem. Vissa platser låg också, i våra 
ögon, i mer avsides terräng. Gemensamt för dem alla var dock de be
gränsade ytorna med ett koncentrerat och sparsamt fyndmaterial.

Ibland var det nästan kusligt hur nära de förhistoriska individerna 
kom när materialen under grastorven åter såg dagens ljus. De små
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ansamlingarna av flinta - visande korta glimtar av en enskild persons 
förehavande - gjorde att man ibland nästan kunde förnimma närvaron 
av en forntida jägare, fullt sysselsatt med jaktförberedelser eller sittan
de på pass, tyst övervakande en viltpassage.
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Jaktförberedelser
Jälla 2 - en rastplats

Den lilla fyndplatsen på udden i tidiga
re Jälla sjö förbryllade oss till en bör
jan. Flintan liknade inget vi dittills j
sett. Den var mörk grå, grovkornig och 
full med små kalkfläckar. Likheterna 
med nordöstra Skånes kristianstadflin- j 

ta var slående, men ändå inte... Allt 
föll dock på plats när vi såg att flintan 
i form av små noduler fanns över hela 
udden. Det var alltså fråga om en lokal 
förekomst, långt norr om gränsen där 
moräninlagrad flinta normalt brukar 
finnas. Svårigheten låg istället i att skil
ja ut det bearbetade materialet. Många 
flintbitar, som vi i början trodde var ; 
slagna, visade sig vid en närmare 
granskning vara frostsprängda. Inte

förrän vi fann de första avslagen med 
tydliga slagbulor blev vi säkra på att 
materialet på den här platsen verkligen 
var bearbetat. Här hade en eller möjli
gen två kärnor bearbetats, först med 
direkt teknik och, avslutningsvis, bipo
lärt. Fyndmaterialet dominerades av 
flintavfall med ett litet inslag av mikro- 
spån, spån och större avslag. Av de få 
spånen som lämnats kvar, framgick det 
att flintsmeden fått lägga ett stort arbe
te på att preparera fram plattformskan
ten på kärnan. Troligen var råmateria
let för dåligt för att kunna slå en större 
mängd spån. Bland flintavfallet hittade 
vi flera förarbeten till pilspetsar och 
några färdiga lancettmikroliter. ■

I väntan på vilt
Pålsholm 1 - en passplats

Vilken utsikt! Platsens fantastiska läge 
blev uppenbar när granskogen hade 
avverkats i vägsträckn ingen. Plötsligt 
blev det möjligt att se en liten del av 
den vidsträckta vyn, och ana Lärkes- 
holmsån långt borta. Tanken slog oss 
att detta borde ha varit en utmärkt ut- j 
kiksplats vid jakt, åtminstone då has
sel och björk fällt sina blad. Men oav
sett årstid så skulle läget på höjden ha 
varit ett av de bättre i närområdet för

att spana efter kringströvande vilt. 
Strax söder om platsen fanns en mind
re våtmark, och möjligen hade den att
raherat djur som velat beta eller 
dricka.

Vid den första provundersökning
en hittades en liten spånkärna i spräck
lig senonflinta. Vi fann också två spån 
från samma kärna. Trots fler insatser 
var det först vid slutundersökningen 
som fynden började dyka upp igen. Ett
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■ ■ Mikrostickel 
A A Pilspets

i m • Övrig slagen flinta

Spridningsbild med pilspetsar och mikrosticklar.

antal spån och spånfragment från sam
ma kärna, flera med inhak längs lång
sidorna. När ytterligare sex, sju rutor 
grävts påträffades också den första pil
spetsen, tillverkad i samma sorts flinta 
som spånkärnan. Vi hittade ytterligare 
tre lancettformiga spetsar, ett par mik
rosticklar samt lite allmänt avfall och

enstaka avslag från någon eller några 
kärnor. Alla indikationer tydde på att 
det var fråga om en pilspetstillverk- 
ningsplats.

Senare, när materialet var genom
gånget och grundregistrerat, påbörja
des en mer ingående analys. Syftet var 
att utröna om vi kunde finna fler spår
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efter pilspetstillverkningen. Vi fingran
skade ett antal spånfragment och av
slag och hittade ett par mikrosticklar. 
Vi tittade i ytterligare ett par fyndas
kar och hittade fler och fler, samman
lagt ett tjugotal. Många av dem kom 
från den spräckliga kärnan, men det 
fanns nästan lika många i en blekgrå 
senonflinta. Vad vi hade kunnat ana i 
fält, att det fanns två små ytor med res
ter efter pilspetstillverkning, blev nu 
ännu tydligare. Två fyndansamlingar 
med ungefär två meter emellan. Kan
ske hade platsen återbesökts, men det 
verkar ännu mer troligt att två perso
ner suttit här samtidigt, på lagom av
stånd från varandra för att slippa split
terstänk från den andres kärna. Kan
ske förberedde de nya spetsar för att 
fördriva tiden när de suttit på passet i 
väntan på viltet. Någon längre vistelse 
representerar alltså inte ett flintmateri
al av den här storleken, det handlar om 
timmar snarare än dagar. En ögon
blicksbild, av ett slag som hittills varit 
ovanligt i våra trakter när man sökt sig 
mer än 9000 år bakåt i tiden. ■

Exempel på flintpilspetsar från 
Pålsholm. Några av dem visade sig ha 

spår efter skaftning.
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Viltpassagen
Lärkasjöhult 2 och 13 -en passplats och ett jaktläger

- Det här är ju ett av de bästa passen i 
området! Där, på andra sidan, har jag 
suttit många gånger och väntat på rå
djur.

Jägaren pekade mot höjden på and
ra sidan Lärkesholmsån. Han ingick i 
en grupp av skogsinspektörer som gui
dades runt på en av förundersöknings
platserna längs väg 24. Här rann Lär
kesholmsån igenom ett större våtmarks
område ”Flyet”, på sin väg mellan 
Lillsjön och Hjälmsjön. I miljökon
sekvensbeskrivningen hade området 
beskrivits som ekologiskt känsligt, var
för man valt att lägga vägen där ån och 
våtmarken var som smalast. Detta 
innebar att vägen skulle gå rakt över ett 
näs, som av ån kluvits i två fastmarks- 
uddar.

Vid guidningen berättade vi bland 
annat om den paleoekologiska under
sökningen i våtmarken. Resultaten vi
sade att denna en gång varit en sjö, och 
att förundersökningen hade infriat 
våra förhoppningar om stenåldersbo- 
platser på näset. Flintföremål i form av 
pilspetsar och andra redskap hade 
skickats runt. Resterna efter de gamla 
jaktvapnen satte igång en livlig diskus
sion, där frågor och tankar bollades 
fram och tillbaka. Det konstaterades 
att platsen borde ha varit en viltväxel 
också under stenålder. Men varför

man valt att bosätta sig mitt i en vilt
växel kunde ingen förklara. Med tanke 
på att viltet vanligen söker sig den enk
laste vägen, fanns här en naturlig led för 
djuren att ta sig från den ena sidan av 
sjön till den andra. Såg man dessutom 
på avståndet till nästa möjliga viltväxel, 
var det åtminstone 700 meter till Lärkes- 
holmsåns utflöde i sjön, och minst lika 
långt tills ån tog vid i väster igen. Helt 
klart var att fastmarksuddarna säkert 
hade lockat djuren att ta sig över just 
här, även om de fått vada en bit.

När vi fick de goda jaktmöjlighe
terna bekräftade, fick också flera an
dra fyndplatser sin förklaring. Uppe på 
höjden, som jägaren pekat mot, hade 
vi undersökt en liten stenålderslokal. 
Platsen låg utom synhåll från sjön, och 
bör ha fungerat alldeles utmärkt som 
en dold passplats. I väntan på vilt hade 
en jägare suttit och bearbetat två små 
flintkärnor. Spridda fynd på höjdläget 
tydde också på återkommande jakter. 
Längre ned på näset hittade vi också 
flera lösfynd av lancettformiga pilspet
sar. Kanske var dessa resterna efter 
förlupna pilar som missat sina mål?

På ett liknande läge på den andra 
sidan näset fann vi lämningen efter ett 
annat jaktläger. Även från denna höjd 
hade man fri sikt mot viltväxeln vid sjön, 
alltså också det en perfekt passplats.
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Plan över lokaliseringen av passplatserna Lärkasjöhult 2 och 13, 
samt norr om dem, lägerplatsen Östra Spång.

Fyndplatsen var annars rätt så anspråks
lös och det samlade fyndmaterialet upp
gick bara till en pilspets, en skrapa, ett 
antal spånredskap samt flintavfall från 
en avslagskärna och en mikrospånkär- 
na. Slitspårsanalysen visade att samtliga 
spån använts som styckningsknivar. Vi

tror emellertid inte att platsen är att 
betrakta som en slaktplats, då övriga 
fynd visar på andra aktiviteter som pil
spets- och redskapstillverkning. Vi an
ser därför att det rör det sig om ett till
fälligt läger, där man snarare förberett 
sig för jakten. ■
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Med utsikt över Lärkesholmsån
Östra Spång - ett jaktläger

På en av de högst liggande terrasserna 
i Lärkesholmsåns dalgång hade någon 
slagit läger under tidigmesolitikum. 
Fyndmaterialet bestod av en begrän
sad mängd flintredskap och avfall. Slit- 
spårsanalyser visade att det bland red
skapen fanns föremål använda som 
skärverktyg och borr. Kvarlämnat in
till två markfasta stenar låg dessutom 
sju skrapor. De skrapor som kunde ana
lyseras närmare hade samtliga använts 
till skinnbearbetning. Man hade också 
tillverkat en hel del spån och mikro- 
spån på platsen, och lämnat resterna 
efter två brända koniska spånkärnor. 
Även en fragmenterad lancettformig 
pilspets hade blivit kvar.

Närmare åttio procent av flintma
terialet på platsen var bränt, vilket är 
en avvikelse från bilden av flertalet an
dra undersökta lokaler i området. Ef
tersom flintan låg koncentrerad till un
gefär femton kvadratmeter kan vi inte 
utesluta att där stått ett enklare vind
skydd eller tält, som bidragit till att 
materialet hållits samlat och inte minst 
till att en stor del av det så småningom 
hamnat i elden.

Den obegränsade sikten ut över 
dalgången innebar att platsen natur
ligtvis varit användbar vid jakt. Men å 
andra sidan visar fynden att det inte 
varit fråga om någon passplats i samma

bemärkelse som vi beskrivit exempelvis 
vid Pålsholm 1. Verksamheterna har in
begripit fler moment, som spåntillverk- 
ning, skinnskrapning, användning av 
kniv och borr. Denna variation talar för 
att man vistats där mer än någon tim
me. Vi menar att lämningen inte ska 
tolkas som spår av en jaktsituation där 
man inväntat vilt då aktiviteterna ga
ranterat skulle ha röjt jägarens närvaro. 
På samma gång är fyndmaterialet så

Flintfynd från jaktlägret vid Östra Spång. 
1 Spånkniv med obestämbara spår efter 
användning. 2 Skrapa använd på skinn.

3 Rester efter en mikrospånkärna.
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litet, jämfört med fynden från många 
andra av de undersökta platserna i om
rådet, att det knappast heller är fråga 
om en regelrätt boplats.

Kanske rör det sig om spåren från 
ett tillfälligt etablerat läger efter en 
mindre jaktexpedition. Utsikten över

dalgången har varit god och från den
na strategiska plats har man kunnat 
bege sig ned till olika passplatser när 
jakten väl satts igång. I skenet från 
kvällsbrasan har man kanske sedan 
pysslat om sin utrustning och tagit till
vara skinnet efter jakten. ■

En sommarnatt?
järingsholm

När vi avslutningsvis rensade fram 
härdresterna längst ut på den över
lagrade sandstranden ändrades bilden 
av våtmarksområdets igen - för vilken 
gång i ordningen gick inte ens att hålla 
reda på. Merparten av stenen låg plan
löst spridd, men vissa ackumulationer 
kunde skönjas. En förtätning av sten 
som frilädes visade sig fortsätta som en 
lång böjd sträng. Det blev till slut en 
halvcirkel av drygt knytnävsstor skör
bränd sten. I utrymmet innanför halv
cirkeln - ungefär två gånger tre meter i 
omfattning - men även mellan stenar
na fanns stänk av kol. Det var sanno
likt fråga om en konstruktion av an
senlig ålder, men samtidigt var allt
sammans en aning förbryllande. En 
ynka flintbit var det enda vi hittat vid 
rensningen av hela den övriga stran
den, och det visade sig snart att det

1 - en lägerplats

inte heller fanns några fynd på insidan 
av halvcirkeln.

Således fanns ingen hjälp att få ens 
för en ungefärlig datering. Vi visste åt
minstone med säkerhet att den forna 
sjö vi befann oss vid vuxit igen under 
slutet av mesolitikum, så anläggningen 
kunde i alla fall inte vara yngre än så. 
Som dateringsunderlag betraktat var 
detta dock av begränsat värde. På bo
platsen ovanför, cirka tjugo meter bort, 
hade vi hittat slagen flinta där teknolo
gin var avläsbar på bland annat indi
rekt slagna spån och koniska kärnor. 
Där kunde vi på något säkrare grund 
bestämma en datering till sen magle- 
mosekultur, men avsaknaden av flinta 
i halvcirkeln gjorde det ytterst osäkert 
att betrakta lämningarna som samtida.

När kol från anläggningen äntligen 
daterats visade det sig vara äldre än
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övriga lämningar på platsen och där
för snarare motsvarande den äldre de
len av maglemosekultur.

Förutom den totala avsaknaden av 
fynd, så stämde lämningens karaktär i 
övrigt väl överens med tidigare under
sökta hyddor från maglemosekulturen 
i Sydskandinavien. Inte minst det för
hållande att ett flertal av dem har legat 
i direkt anslutning till vatten 50. Även 
stenkretsar, så kallade ”tent rings” el
ler tältringar är kända från både sen- ; 
paleolitiska och tidigmesolitiska plat- ; 
ser51 52 53_ £n sa]< som särskiljer,

är att dessa stenpackningar generellt

bestått av färre stenar, men att de å 
andra sidan varit av större storlek. I 
slänten ovanför halvcirkeln i Järings- 
holm fanns gott om större moränsten 
om man så hade önskat, men uppen
barligen var det tillräckligt med de 
mindre skörbrända exemplaren.

Förklaringen till vad stenskravlet 
egentligen representerar kan synas re
lativt enkel; de närmaste etnografiska 
parallellerna pekar mot någon form av 
tältring. Det finns klara bevis, bland 
annat från indianer och eskimåer, som 
otvetydigt visar att stenarnas funktion 
har varit att hålla en tältduk på plats
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Stenhalvcirkeln låg placerad intill den dåtida vattenlinjen, med höjden i ryggen.

mot marken. Det föreligger också ex
empel från mesolitiska våtmarksbo- 
platser att man helt enkelt kånkat ut 
sand för att anlägga härdar och hydd- 
golv 53.

Men är det verkligen så enkelt att 
halvcirkeln utgör resterna efter en

hydda? Det finns åtminstone två fak
torer som avsevärt komplicerar bilden 
av att denna i så fall skulle ha använts 
för långvarigt boende eller dagligt ar
bete. För det första så saknas det spår 
av en härd inom halvcirkeln. Möjligen 
kan en härd strax utanför ha använts
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istället, en parallell till tolkningen av 
en hyddlämning från Ageröd 1:HC 52.

För det andra är avsaknaden av flin
ta eller annat material besvärande. En 
bostadslämning från stenålder borde 
rimligen innehålla åtminstone några 
spår av de vardagliga aktiviteterna 54. 
Frånvaron av artefakter i anslutning 
till halvcirkeln kan inte förklaras med 
att vatten spolat bort dem, eftersom åt
minstone splitter nedbäddat i sanden 
eller de mest omfångsrika kärnrester- 
na med all säkerhet skulle ha blivit 
kvar. Dessutom undersöktes lagren ut
anför härdområdet, och hade någon
ting spolats ut så skulle detta ha dykt 
upp i vattensållen.

Alla hyddor och konstruktioner som 
uppförts behöver nödvändigtvis inte ha 
varit bostäder även om detta ligger när
mast till hands. Det kan finnas andra 
förklaringar - förvisso vilande på osä
ker grund - men knappast sämre än att 
vi i brist på annat kallar en fyndtom 
halvcirkel av skörbrända stenar för bo
stadslämning. Samtidigt så öppnar ju 
de till synes bristfälliga omständigheter
na möjligheten att ta ut svängarna lite 
vad gäller spekulationerna om vad som 
en gång skett på platsen. Ett alternativ 
till bostadstolkningen, skulle kanske

kunna vara svetthydda? Detta låter för
modligen föga inspirerande, men en 
bastuanläggning där människor ren
gjort sig för att sedan hoppa direkt ned 
i det svalkande vattnet har väl sanno
likt inte lämnat några materiella spår 
efter sig. Svetthyddor eller bastuanlägg
ningar av olika slag är välkända förete
elser inom det cirkumpolära området 
och har förutom hygieniska fördelar 
även varit betydelsefulla i rituellt hän
seende 55.

Tanken dröjer kvar en stund vid det 
rituella. Kanske är det så att avsakna
den av artefakter visar att flinta eller 
andra föremål helt enkelt varit tabu 
inom konstruktionen. Stencirkelns av- 
gränsning kan ha varit av symbolisk 
karaktär, med tillträde för ett fåtal. Är 
det platsen för initiationsriter till vuxen
världen, eller har shamanen här utfört 
sin magi under ljusa sommarnätter?

Resonemanget för eller emot det 
ena eller andra kan fortgå, och det är 
egentligen bara att acceptera att vi inte 
har tillräckligt på fotterna för en tro
värdig slutsats. Samtidigt som veten
skapen får ge slaget förlorat, så känns 
det ändå okej att låta saken bero. Någ
ra hemligheter får stenåldersfolket be
hålla för sig själva. ■
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Utöver de sex små platser som hittills beskrivits hittade vi lika många 
till. De flesta föreföll oss vara relaterade till jakt på ett eller annat sätt. 
Små lägerplatser med uttalad utsikt över viltpassager, i flera fall kom
binerat med pilspetstillverkning. Vissa platser framstod dessutom som 
specialiserade, med tydlig inriktning på aktiviteter som styckning och 
skinnskrapning, alltså tillvaratagande och vidarebearbetning av pro
dukterna från de fällda djuren.

Däremot fanns fyra små platser, Järingsholm 1, Eket 1 och Jälla 1 
och 3, som istället verkade representera någon annan form av kortva
riga läger. De kan ha utgjort lägerplatser för hela familjegrupper under 
förflyttning från en basboplats till en annan, eller uppehållsplatser för 
enstaka individer exempelvis vid insamling av vegetabilier. Rastplat
serna var belägna invid sjöar och åar och innehöll sparsamma fyndma
terial. Man hade förvisso slagit en del flinta på tre av platserna, men 
det fanns få eller inga redskap som tydligt kunde förknippas med kött
hantering eller jakt.

Eftersom flertalet av de tolv platserna ändå pekade mot jakt, så upp
stod en ny utmaning. Utifrån de få ledtrådarna i boplatsernas lokalise
ring och fyndinnehåll ville vi försöka ta reda på mer om jaktens bety
delse i området, och också hur den rent praktiskt kunde ha gått till. 
Kunskapen kring mesolitisk jakt har framförallt byggts på studier av 
osteologiska material från boplatsundersökningar i Skåne och Dan
mark. Benmaterialen har bland annat vittnat om vilka bytesdjur jägar
na föredragit och om det har varit fråga om säsongsbetonad jakt. I säll
synta fall har det gått att komma jägarna nära in på livet, exempelvis 
kunde man i Tågerup visa på selektiv kronhjortsjakt under kongemose- 
kulturen 56. I förhållande till de rika materialen på de ovan nämnda 
platserna syntes vårt underlag från undersökningarna i norra Skåne 
vara tämligen magert. Frånsett några få brända benfragment - som för 
övrigt inte gick att bestämma närmare - fanns inget bevarat osteolo- 
giskt material överhuvudtaget. Ett ytterligare problem var den begrän
sade mängden pilspetsar.

Däremot fanns flera tidigmesolitiska småplatser som låg på vad som 
uppenbarligen var strategiska lägen för jakt. Allteftersom diskussionen 
gick framåt konstaterade vi också att dessa småplatser egentligen utgjorde
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Uroxekopian i Skånes Djurpark.

styrkan i materialet. Som fysiska lämningar efter forntida jaktexpe
ditioner skulle de tillsammans kunna ge en tydligare bild av den meso- 
litiska jakten i inlandet än vad som varit fallet om vi bara hade haft en 
enda stor boplats.

Med utgångspunkt från antagandena om jaktens betydelse samt ut
formningen av det tidigmesolitiska landskapet, började funderingarna 
kring fångstmetoder och jakttekniker. Var det något som miljömässigt 
skiljde den här delen av Sydskandinavien från övriga delar, eftersom 
antalet mikroliter verkade så sparsamt? Kunde landskapet, som avvi
ker något från övriga Skåne och Danmark genom sin rikedom på sjöar 
och en viss bergighet, bidra till att man i mindre utsträckning jagade 
med pilbåge till förmån för olika typer av fällor? Eller var det något 
särskilt byte som lockade i första hand, och hade i så fall dessa djur 
krävt helt andra jaktmetoder?
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Från sydskandinaviska maglemoseboplatser med bevarat benmate
rial kan man utläsa att kronhjort, rådjur, vildsvin, älg och uroxe varit 
de främsta bytesdjuren 47>57’58. Uroxen har, precis som mammuten, fått 
ett särskilt skimmer kring sin gestalt. Det enkla skälet är antagligen för 
att den är utdöd och därmed mer fantasieggande. Ofta har just uroxen 
fått representera bytet i rekonstruktionsteckningar visande de tidigme- 
solitiska storvilt jägarnas eskapader. De imponerande hornen, en 
kroppshydda med många hundra kilo kött samt den troliga faran för
knippad med jakten som sådan renderade sannolikt en hög prestige om 
företaget lyckades. Det verkar som om uroxen fanns kvar i norra Skå
ne även mot slutet av maglemoseperioden, och det kan inte råda något 
tvivel att den var ett hett eftertraktat villebråd. Men, som visats i andra 
samtida boplatsmaterial, så kan den betydelse som tillmätts uroxen 
vara en produkt av vår egen fascination, snarare än att arten utgjort 
grunden för den lokala ekonomin.

Om vi återvänder till diskussionen om hur få pilspetsar som egent
ligen påträffats på de nordskånska boplatserna, så gällde det att hitta 
andra ingångar till hur åtminstone de större djuren fällts. Men var an
talet pilspetsar verkligen så litet? Vi började med att försöka göra en 
mer detaljerad jämförelse mellan våra fynd och den presenterade mäng
den mikroliter från ett par andra sydskandinaviska maglemoselokaler. 
Det var tyvärr inte alldeles enkelt, eftersom många av undersökningar
na stammade från första halvan av nittonhundratalet där principerna 
för fyndinsamling var annorlunda än nutidens. Några platser som dock 
presenterats med tillräckliga data är Ageröd, Ulkestrup, Linnebjär och 
Hagestad 40> 47> 5%60, Mängden mikroliter låg på dessa platser mellan en 
halv och sju procent, med tyngdpunkten på en till två procent. På de 
kortvarigt använda platser som vi i norra Skåne tolkat som lägerplatser 
i samband med jakt fanns mindre än en procent mikroliter, och på när
mare hälften fanns inga mikroliter alls. Undantaget var Pålsholm 1, 
där pilspetsarna uppgick till två procent. Det till synes begränsade an
talet pilspetsar kan till viss del förklaras med att platser av så tillfällig 
karaktär inte presenterats i tidigare sammanhang, och att andelen red
skap överlag blir liten på kortvariga lägerplatser. Men inte heller på de 
tre basboplatserna låg andelen mikroliter över en procent, och på en av
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dem fanns inga alls. Om samma jaktredskap använts här som i övriga 
Sydskandinavien föreföll det alltså som om man i viss mån hushållat 
med flintan exempelvis vid tillverkning av pilspetsar. Med tanke på in
slagen av bipolära kärnor och materialets överlag välutnyttjade karak
tär verkade det som om framställningen av andra redskap prioriterats 
framför pilspetsar, som för övrigt är att betrakta som en utpräglad för- 
brukningsvara. Den begränsade tillgången på flinta framstod därför 
också som en delförklaring till bristen på mikroliter.

Pilar kan istället mycket väl ha tillverkats i trä eller ben, och det 
finns exempel på träpilar från Tågerup 61. Det förefaller dock som om 
träpilar generellt sett främst har använts vid jakt på mindre bytesdjur 
é2, men detta stämmer dåligt överens med bilden av faunautnyttjandet 
från andra samtida Sydskandinaviska platser med bevarat benmaterial, 
där storviltet framstår som huvudsakligt byte. En möjlighet är att för
giftade pilar kommit till användning. Sådana är lämpliga att framstäl
la av organiskt material, eftersom flinteggade projektiler orsakar kraf
tigare blödningar som kan spola ut giftet. Det finns inga direkta bevis 
för denna typ av jaktmetod, utan resonemangen rörande giftpilar un
der mesolitikum bygger främst på fynd av enkla trä- och benpilar samt 
korrelationer till etnografiska modeller 61,é3. Lämpliga växter för utvin
ning av användbart gift på våra breddgrader kan ha varit stormhatt el
ler mistel63'66.

Det är relativt gott om etnografiska exempel på jakt med giftpilar 
bland jägarfolk, exempelvis från bushmen och pygmégrupper i Afrika 
samt inte minst från sydamerikanska indianer 62. Nordligare exempel 
kommer från östligaste Sibirien, Alaska, norra Japan och Sakhalin i 
Ryssland. Framförallt tycks det ha varit giftet från stormhatten som 
strukits på pilarna. Under antiken, och även medeltiden, förekom gift
pilar vid både jakt och krigföring i syd- och Centraleuropa. Också då 
användes stormhatt vars ingredienser tycks ha varit välkända, men 
även prustrot (Veratrum) och andra typer av toxiska ämnen provades 
63,64. Det finns alltså exempel på utnyttjandet av pilgift i Europa och 
hos jägarfolk från cirkumpolära områden, men det är samtidigt helt 
klart att användningen framförallt står att finna i ett brett bälte kring 
ekvatorn. Slutsatsen som måste dras är att även om jakt med förgiftade

8o



Stormhatt och mistel.

pilar inte kan uteslutas, så framstår i dagsläget våra indicier för giftan
vändningen just i Sydskandinavien sammantaget ändå som ganska sva
ga-

Hursomhelst visar åtminstone fynden av mikroliter att man jagat 
med pilbåge i norra Skåne, även om det är fortfarande oklart i vilken 
omfattning pilspetsarna varit av flinta. Bågen bör ha varit ett lämpligt 
vapen vid jakt i skogsmiljö, i kombination med stickspjut och klubbor 
som är användbara på nära håll. En äldre genomgång av mesolitiska 
benmaterial har visat på jaktrelaterade skador från pilar och spjut i 
skulderblad från både uroxe, vildsvin, kronhjort och rådjur. Teoretiskt 
kunde jägaren fälla djuret direkt med en eller flera dödande pilar strax 
bakom bogen. Från Nordamerika finns också beskrivet hur indianer 
vid jakt medvetet siktat mot en punkt bakom skulderbladet då djuret i
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rörelse blottade hjärta och lungor 67. Om inte skotten lyckades fick man 
sannolikt följa djuret och skjuta på stora mjukdelar, främst bakdelen, 
och försöka orsaka kraftig blödning. Blodförlusten tröttade ut bytet så 
att det kunde dödas, eller åtminstone fällas, på nära håll. Uroxen från 
Prejlerup, som påträffades med ett antal mikroliter i bakkroppen, är ett 
möjligt exempel på ett villebråd som skadats vid sådan jakt24.

När vi jämförde med moderna jakthandböcker blev det påtagligt 
hur lik den mesolitiska jakten måste ha varit den nutida. Att sitta still, 
röra sig mycket tyst, inte knäcka torra grenar och att vid behov stanna 
upp och lyssna, krävs av jägare nu som då. Avgörande är också att ta 
hänsyn till vindriktningen, eftersom vilt generellt har känsligt luktsin
ne. Däremot är synen inte så god hos vildsvin och älg, så om jägaren 
stannar till kan det ibland räcka för att inte bli upptäckt, även i expo
nerade lägen. Kännedom om djurens vanor, viltstigarna, rörelsemöns
ter och deras legor har varit en förutsättning för jakten. Säkert har man 
också varit väl medveten om vilka växter de föredragit. Rådjuret lär till 
exempel vara en större finsmakare än de andra hjortdjuren, och älgen 
har en förkärlek för näckrosrötter. Strategierna för hur man jagat un
der mesolitikum bör ha varit ungefär desamma som nu, men med skill
nader i vapen och i synen på vilken jakt som kan tillåtas. Till exempel 
är fällfångst och jakt under brunsttid idag kringgärdat av skarpa res
triktioner. Vi vet från exempelvis Tågerupsunderökningarna att synen 
på jaktetiken också ändrades över tid mellan de olika förhistoriska 
fångstkulturerna. Ibland vårdades viltstammarna, ibland verkar man 
ha skjutit på allt som rört sig.

När det kommer till fynden ifrån norra Skåne finns som tidigare 
nämnts ett förhållandevis sparsamt material. Det blir till att vrida och 
vända på de skärvor man har och göra det bästa av situationen. Bristen 
på mikroliter fick oss till exempel att fundera på om jaktpartierna ut
nyttjat landskapets naturliga fördelar med branta raviner, bergknallar, 
våtmarkssystem och sjöar. Drevjakt kan med fördel bedrivas i en kana
liserande terräng, inte minst om antalet jägare är få. Det har på flera 
platser varit enkelt att exempelvis driva viltet utför stup eller ned i vat
ten. Idén är inte tagen ur luften, det finns gott om exempel på dessa 
jaktmetoder. Bland annat finns från Nordamerika utförligt beskrivet



Rådjuren var visserligen små, men de utgjorde en stabil och pålitlig resurs 
när det gällde att fylla på köttförråden.

hur små grupper av jägare gömde sig i buskage i anslutning till sjöar dit 
djur kommit för att dricka. Ylande som vargar drev de sedan exempel
vis hjortar ut i vattnet, där djuren klubbades ihjäl. Med stor effektivitet 
drevs också bufflar och hjortdjur att störta från klippavsatser eller ned 
i bergsklyftor då de försökte undkomma sina förföljare. Beroende på 
fallhöjden, som kunde variera från bara ett tiotal meter till närmare 
hundra meter, slog djuren antingen ihjäl sig direkt eller tilltygades så
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Ett av flera branta stup vid hallandsås östligaste utlöpare i Örkelljungatrakten.
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svårt att de med lätthet kunde avlivas 68. Ser vi till landskapet i norra 
Skåne finns det alltså gott om tänkbara platser att driva viltet mot, inte 
minst i terrängen utmed Hallandsåsens sydsluttning. Det intressanta 
med den typ av jakter som beskrivits ovan, är att de framgångsrikt kan 
bedrivas utan vare sig skjut- eller kastvapen.

Våra lämningar visar dock att drevjakt endast varit en av flera möj
liga jaktformer. De små lokaler vi tolkat som passplatser ligger på de 
mest lämpliga höjderna för att spana efter vilt i rörelse längs våtmarks- 
kanter och åar. Från vissa av utkikspunkterna kan man också ha över
blickat välbesökta betesplatser. Sannolikt har man väntat in viltet un
der så kallad vaktjakt och kanske har lockande läten fått djuren att 
närma sig gömslet69. Har inte djuren kommit tillräckligt nära har jak
ten troligen övergått i smygjakt, där jägaren själv fått försöka närma 
sig bytet. I synnerhet vintertid har man även kunnat förfölja djuren i 
vad som brukar kallas hetsjakt. Vid skarsnö är det fördelaktigt med 
snöskor eller skidor för att och på så sätt hålla jämna steg med viltet 
som i sin tur tvingas trampa genom skaren. Bytet stressas och blir ut
mattat, vilket leder till att jägarna kan komma ikapp och fälla det på 
nära håll. Etnografiska exempel från nordamerikanska indianer visar 
att det var just vid skarsnö som denna specifika jaktmetod användes 68. 
Det finns även närmare paralleller - i Norrlands skogar har man långt 
in i historisk tid jagat både varg och älg på detta sätt70.

Hundens betydelse för stenålderns jakt kan troligtvis inte överskat
tas. Deras uthållighet och förmåga att söka rätt på vilt kan många 
gånger, precis som idag, ha varit avgörande för jaktens utgång. För vis
sa jaktformer är hunden dessutom helt nödvändig. I en drevkedja utgör 
hundar en effektiv förstärkning som gör det möjligt även för bara ett 
fåtal jägare att bilda ett brett drev. Kronhjort och rådjur har en tendens 
att bryta igenom kedjan, bakåt eller åt sidorna, men ett par hundar i 
drevet har visat sig kunna motverka detta 71. En tränad hund kan ock
så på egen hand ställa vilt, det vill säga få det att helt stanna upp. Hun
den cirklar då runt djuret och ger skall, som leder jägaren till platsen 
varefter bytesdjuret kan fällas på kort avstånd. Man kan också låta 
hunden leta upp vilt och försiktigt driva det framför sig. Främst hjort
djur vill hålla sig kvar inom sina marker, vilket leder till att de börjar
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Hällristning från Östkarelen som visar hur jägare, antagligen 
utrustade med skidor, förföljer en flock älgar63.

göra kringgående rörelser. Jägare bör då vara utplacerade där man vet 
att djuren brukar komma, till exempel vid viltväxlar och på småhöjder. 
Hundskallet visar på drevets väg och förvarnar jägaren när viltet när
mar sig.

Ibland verkar några av stenålderns hundar nästan ha uppnått 
mänsklig status. Hundgravar med gravgåvor som motsvarar dem som 
finns hos begravda människor finns dokumenterade på flera platser, 
bland annat i Skateholm i Sydskåne 72. Kanske var det de förnämsta 
jakthundarna som förärades gåvorna när de dött, eller kanske skicka
de man med bra hundar när en gammal jägare gått ur tiden. Även om 
det naturligtvis inte är möjligt att lista ut alla de sätt varpå hundar kan 
ha utnyttjats under stenålderns jakter, är den betydelse de tillmättes
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utan tvivel uppenbar på platser där benmaterial bevarats i grav- och 
offermiljöer.

De flesta jägarfolk har i stor utsträckning också fångat vilt i fällor av 
olika slag. Fällorna kan delas upp i ett par huvudtyper: fångstgropar, 
snaror, självskjutande fällor och stockfällor. Samtliga typer av fällor fö
refaller ha använts till småviltsfångst, men bara vissa av dem tycks ha 
räckt till att även fånga större djur. När vi vandrade runt i skogarna 
kring Örkelljunga hände det att vi gick på resterna efter raserade fångst
gropar. Läget i terrängen var nästan alltid densamma, antingen högt 
uppe på moränkullar eller i nederkanten av branta sluttningar. Utseen
demässigt var lämningarna lika de norrländska fångstgroparna, tre till 
fyra meter i diameter och dryga metern djupa. Nedgrävningarna hade 
också den så karakteristiska vallen kring kanten 73> 74. De var således 
inte att förväxla med de väl tilltagna, stenklädda varggroparna som an- 
lades i stor skala i södra Sverige under artonhundratalet 751 76. I Norr
land, där de äldsta fångstgroparna har 14C-daterats till stenålder, antas 
nedgrävningarna huvudsakligen ha använts för fångst av älg och vild
ren. Här ligger de ofta i långa system, till exempel i pass över djurens år
liga vandringsleder 74> 77. Från samma region finns det också uppgifter 
om att man under artonhundratalet till och med fångat björn i grop 70.

Våra skånska fångstgropar låg förvisso som isolerade anläggningar 
i terrängen, men likafullt längs tänkbara stråk för älg och andra hjort
djur. Åter kan det vara fruktbart att snegla på det rika etnografiska 
källmaterialet från Nordamerika. Utnyttjandet av fångstgropar var ut
brett, och många gånger bestod dessa bara av enklare gropar, ibland 
med en åtel, ibland grävda på kända djurstigar. Bytesdjuren var allt 
ifrån älg och hjort till mink, skunk och tvättbjörn 68>78. På vissa platser 
bedrev man också en mer avancerad jakt där djuren drevs genom 
stängslade gångar mot iordningställda fångstgropar. Oftast hade 
fångstanläggningen maskerats med ett hinder, exempelvis en stock, 
som fick hjorten att ta ett blint språng rakt ner i gropen 6S.

Snaror förknippas väl idag framförallt med småvilt, men det verkar 
inte ha varit helt ovanligt att man förr i tiden även fångat älg och björn 
på detta sätt. I hela det cirkumpolära området finns otaliga exempel på 
ett sådant förfarande 70, 78’79. Så kallade självskott eller led, som är ett
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Olika typer av fällor.
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slags självskjutande fällor, tycks företrädesvis ha använts till större by
tesdjur 70> 76. Konstruktionen bygger på att en gillrad pilbåge eller ett 
uppspänt spjut löses ut och genomborrar djuret när det passerar. Däre
mot verkar stockfällor, där en eller flera stockar gillras upp för att slå 
bytet, främst ha använts vid fångst av mindre djur. Ett senmesolitiskt 
exempel finns från Ringkloster i Danmark, där symmetriska frakturer 
och runda hål i ett antal mårdskallar visar på hur den systematiska 
fällfångsten bedrivits 80.

Till skillnad från jakt med förgiftade pilar finns det alltså betydligt 
fler etnografiska exempel på användning av olika typer av fällor i våra 
nordliga regioner 70’76>79. Att gillra fällor längs djurens stigar betes- och 
dricksplatser bör, kombinerat med drevjakt, ha givit ett effektivt ut
nyttjande av naturresurserna. Snaror för småvilt kan förvisso sättas ut 
i anslutning till ett nattläger, men för att ett mer omfattande system av 
fällor och fångstgropar ska vara värda att lägga tid på, bör man vara 
relativt stationär i området. Även om vi vid våra undersökningar inte 
hittade annat än raserade fångstgropar, så framstår åtminstone alter
nativen med fällor och som möjlig förklaring till den relativt begränsa
de mängden mikrolitfynd.

De lämningar som framstår som närmast knutna till själva jaktför
loppen är strategiskt placerade för att vänta in vilt, och är i sig snarare 
spår efter vaktjakt där bytena fällts med spjut, kastvapen eller pil och 
båge. Från den här typen av platser kan man också ha utgått både för 
smyg- och drevjakt. Naturliga passager genom blockig terräng eller 
vadställen i grunt vatten har i äldre etnografiska studier framställts 
som lämpliga för en kombination av drevjakt och fällor, och det är just 
dessa miljöer som karaktäriserar området kring Hallandsåsen. Natur
ligtvis finns inga arkeologiska lämningar kvar, men landskapets för
månlighet för drev i kombination med relativt få fynd av mikroliter, 
skulle kunna tala för att det är så man jagat. Det har givit möjligheter 
att döda djuret i närkamp, antingen genom att klubba eller sticka ner 
det. Mindre jägargrupper har dock behövt vara väl förtrogna med om
givningarna för att kunna genomföra drevjakt. Det har exempelvis 
krävts mycket god kännedom om användbara passplatser, djurens up- 
pehållsplatser och lämpliga passager eller sjöar att driva djuren mot. I
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sin tur bör detta ha inneburit att man faktiskt varit relativt stationär i 
området, och att flera familjegrupper tidvis kan ha gått samman för att 
jaga.

Längs Västersjöns stränder fann vi vid omlandsinventeringen ett 
par lokaler som föreföll mera omfattande än de utgrävda platser som 
hittills beskrivits. Vi förväntade oss att också finna denna typ av stör
re boplatser inom den planerade vägsträckningen. Vägområdet berörde 
bara små partier av lämpliga sjöstränder, och löpte främst lite högre i 
terrängen. Det var lite av en missräkning, men å andra sidan hittades 
de små platserna för jakt och spaning. På tre ställen där vi passerade 
stränder till större sjöar var dock lämningarna mer omfattande, både 
till yta och fyndsammansättning.
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Hemma vid sjön
Lärkasjöhult 4 - en boplats

Fyndgaranti var utlovad. På udden vid 
sydsidan av den forna sjön låg flera 
mindre kullar, som utnyttjats under 
stora delar av stenåldern. Vistelserna 
hade varit av skiftande slag. Ibland 
hade man varit där högst kortvarigt 
för att jaga, och vid andra tillfällen 
hade man valt att bosätta sig en tid på 
platsen. Att läget varit attraktivt fram
gick av att flera mesolitiska och neoli- 
tiska lämningar överlappade varandra. 
Det var därför inte möjligt att helt se
parera fyndmaterialen från varandra. 
Vi hade dock tur när det gällde en ma- 
glemoseboplats, belägen på den nordli
gaste av kullarna. Fastän det också 
fanns en del härdar och ett flintmateri
al med både senmesolitiska och neoli- 
tiska kopplingar var det tydligt att 
fyndmaterialet främst var av tidigme- 
solitisk karaktär.

Maglemoseboplatsen låg vindskyd- 
dad i en mindre sänka uppe på höjden, 
det man brukar kalla för ”sadelläge”. I 
förhållande till andra undersökta ti- 
digmesolitiska lämningar i området 
var fyndmaterialet rikligt. Platsen kan 
därför representera en lite längre vis
telse där en familjegrupp stannat någ
ra veckor. Boplatsytan syntes som två 
fyndkoncentrationer, där den sydligare 
dominerades av spån och mikrospån, 
slagna med indirekt mjuk teknik. Tre

koniska mikrospånkärnor och en frag- 
menterad spånkärna fanns i anslutning 
till koncentrationen. Troligen är mik- 
rospånkärnorna resultatet av att större 
spånkärnor bearbetats i en sådan ut
sträckning att slutprodukten snarare 
blivit mikrospån. Detta, tillsammans 
med att materialet är förhållandevis 
tunt slaget, tyder således på att flints
meden velat få ut så många mikrospån 
och spån som möjligt från varje kärna. 
Vår första tanke var att vi funnit ytter
ligare en pilspetstillverkningsplats när 
det i sållet kom fram en klockren mik- 
rostickel. Efterhand som arbetet gick 
framåt och vi inte hittade några ytterli
gare exemplar - och för övrigt inte hel
ler några pilspetsar - blev vi allt mer 
tveksamma. Kanske hade man bara 
suttit och tillverkat spån och mikro
spån på platsen? Inom koncentrationen 
fanns dock ett markant inslag av vad 
som föreföll vara små avsiktligt knäck
ta spån. För att undersöka om vi var 
någon annan verksamhet på spåren, 
valdes sju spånfragment ut för slitspårs- 
analys. Samtliga var utan bruksskador 
synliga för blotta ögat. Av spånfrag- 
menten uppvisade tre exemplar tydliga 
indikationer av användning längs den 
avbrutna kanten. Slitspåren hade upp
kommit genom en lätt skrapande rörel
se, i ett fall mot ben. Med tanke på att
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Flintartefakter från boplatsen Lärkasjöhult 4.1-2 Koniska mikrospånkärnor. 3-7 Pilspetsar. 
8-11 Redskap för slakt. 12-14 Redskap för bearbetning av ben. 15 Skrapa använd på trämaterial. 

16 Skrapa använd på skinn. 17-19 Mikrospån. 20-22 Avbrutna mikrospån. 23 Mikrostickel.
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vi endast analyserat en bråkdel av spån- 
fragmenten finns det sannolikt ytterli
gare redskap gömda i fyndmaterialet. 
Törs vi hårdra resultatet kan uppemot 
hälften av de knäckta spånen vara an
vända. Denna artefakttyp har tidigare 
satts i samband med tillverkning av pil
spetsar, nålar och sylar av ben 3. Andra 
flintartefakter som skrapor och vassa 
avslag, har även visat på arbeten i skinn 
och trä. Vi tolkar därför denna del av 
ytan som en liten hantverksplats, där 
man förutom flintslagningen också ar
betat med flera andra material.

Vi kan också gå ytterligare ett steg 
och se de kvarlämnade flintartefakter- 
na som tecken på en mångfald av akti- ? 
viteter. För visst måste man ha använt 
bennålar och flintredskap för att till
verka sina kläder, både för sommar- 
och vinterbruk? Mycket tid bör ha 
lagts på att reparera och nytillverka 
redskap och husgeråd. Kärl och säckar 
behövdes för tillagning och förvaring 
av mat. Pilar skaftades om och försågs 
med nya styrfjädrar och utslitna gräv- 
käppar skulle ersättas. De ständiga 
förflyttningarna mellan olika boplat
ser innebar dessutom att man måste ha 
varit välförsedd med bärkorgar, selar 
och kanske även slädar för vinterbruk.

När vi sedan vände blicken mot 
den andra sidan av boplatsytan var det 
tydligt att fyndmaterialet här särskilj- 
de sig från hantverksplatsen. Mest

framträdande var en liten slagplats i 
den nordliga delen. Lite i skymundan 
av denna låg också flera större spån 
och spånfragment. Slitspårsanalysen 
visade att styckningsknivarna domine
rade, följt av knivar och hyvlar för ben
bearbetning. Kombinationen av styck- 
ningsredskap och flera fragmenterade, 
brända pilspetsar tyder på att man 
hanterat bytesdjur. Kanske var det 
också platsen för matlagning eller tork
ning av kött och fisk? För att belägga 
att man faktiskt lagat mat på samma 
yta hade vi dock helst velat se åtmins
tone rester efter en härd eller kokgrop 
inom ytan. Tyvärr var det generellt så 
att dessa typer av anläggningar var 
mycket dåligt bevarade längs med hela 
E4-sträckningen. Förvisso fann vi en 
mängd bränd flinta på boplatsen, men 
ingen direkt ansamling som kunde 
hänföras till en särskild eldstad. En 
möjlighet är förstås att eventuella här
dar legat närmare vattenbrynet och att 
dessa helt enkelt vaskats ut i sjön.

Detta leder oss in på funderingar 
kring boplatsens hela utbredning. 
Självklart är det rimligt att anta att jä- 
gargruppen vid en längre tids bosätt
ning utnyttjat en större del av udden 
för olika sysslor.

På kullen bredvid fanns till exem
pel en liten hantverksplats, där man 
tillverkat mikrospån och spån. Av 
mikrospånens form och längd att
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Den flinteggade träpilen från Loshult.

döma var de tillverkade från samma 
långsmala typ av koniska kärnor som 
fanns på boplatsytan. Ett försök till I 
återsammansättning av flintor mellan 
de båda kullarna blev dock resultat
lös. Mikrospån förknippas annars 
vanligen med tillverkningen av flinteg
gade benspetsar. På en tidigmesolitisk 
boplats vid Årup i nordöstra Skåne 
hittades nyligen en liknande fyndkon- > 
centration. Slitspårsanalysen av red
skapen visade att man skurit och skra
pat benförmål, och lämningen tolka
des därför som en tillverkningsplats 
för benspetsar 81. Vi blev därför smått 
överraskade när slitspårsanalysen av

flintredskapen från vår undersökning 
främst visade på träbearbetning. På 
platsen hade man både skrapat och 
skurit i trä. Men kanske har man till
verkat flinteggade träpilar på platsen? 
Sådana är sedan tidigare välkända ge
nom Loshultfyndet. Naturligtvis är det 
möjligt att hantverksplatsen endast är 
lämningen efter ett tillfälligt besök, 
men samtidigt måste dock tillverkning
en av flinteggade träpilar ses som en re
lativt tidskrävande verksamhet. Enligt 
vår uppfattning borde sådana aktivite
ter vara mer förenliga med det som 
normalt försiggått på en regelrätt bo
plats. ■
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Bäversjön
Järingsholm 2 - en boplats

Vi hade beställt ut en grävmaskin för 
att skiktvis ta oss ned och avgränsa 
den utstickande lilla udden. Så långt 
var det inga problem, det var först när 
vi följde de gamla strandkanterna ned 
mot bottensanden som förvirringen 
började sprida sig. Längs ned, mellan 
torv och sand, påträffades primitivt 
men tydliga flätade partier med ytterst 
välbevarade käppar och pinnar. Det 
hastade, för pumparna gick på hög
varv för att hålla undan mossvattnet 
som hela tiden sipprade ned i de dju
paste schakten. Delar av konstruktio
nen rensades fram i all hast - det såg 
närmast ut som en vägg av kvistar och 
slanor. Slutligen kom också de avgö
rande bevisen - det var visserligen ett 
slags hyddor, men dessvärre av den 
sort som bebotts av bävrar. Det visade 
sig att hela den udde där härdresterna 
låg, var grundad på gamla bäverhyd
dor som byggts med välgnagda spetsi
ga slanor.

När flätningsproblemet var ur värl
den kunde vi istället koncentrera oss 
på ansamlingen av skörbränd sten i 
lagret ovanför.

Kullen vid stranden av den övertor- 
vade sjön hade verkat lovande redan 
under utredningsgrävningarna. I en av 
provrutorna hittades både en kärnyxa

och flera skrapor, en exklusiv kombina
tion i förhållande till övriga utrednings- 
fynd. Förhoppningen väcktes att vi ock
så skulle få tag i ett utkastlager med be
varat organiskt material ute i våtmarken. 
Att gräva i den vattensjuka mossen vi
sade sig näst intill omöjligt varför den 
avslutande undersökningen istället in
riktades på att undersöka den boplats
lämning som fanns på landbacken. All 
den slagna flintan låg samlad på en min
dre terrass på kullens södra sida, och

Kärnyxa från boplatsen vid Järingsholm. Yxan 
har tillverkats någon annanstans, men två av
slag kunde passas in på yxkroppen vilket visar 

att någon gjort små justeringar på plats, 
kanske för att passa in den i ett skaft.
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Bävern ändrade radikalt förutsättningarna i våtmarksmiljöerna.

föreföll teknologiskt homogen. Mate
rialet var så pass omfattande och varie
rat att det tillsammans med ett antal ur
lakade härdar eller härddumpar tolka
des som lämningar från en boplats.

Flintan låg samlad i tre svaga kon
centrationer. Inga anläggningar som 
kunde knytas till tält eller hyddor iakt
togs, men detta kan troligen skyllas på 
den omfattande urlakningen i marken. 
Platsen verkade dessutom ganska väl- 
städad, och merparten av flintan var 
kraftigt fragmenterad. Det fanns dock 
ett antal större spån och formella skra
por, och dessutom tre bipolära kärnor

samt fyra andra kärnfragment. Slit- 
spårsanalysen visade att artefakterna le
gat öppet och under långa tider varit ex
ponerade för väder och vind. Därför var 
det svårt att urskilja vilka material som 
bearbetats eller hanterats på platsen. Ett 
tiotal redskap hade bara obestämbara 
spår, men åtta stycken kunde efter ytter
ligare analyser faktiskt bestämmas när
mare. De uppvisade främst spår av ar
bete med växtmaterial och trä, men det 
fanns också en skrapa som använts på 
torrt skinn, en stickel som använts på 
ben och slutligen en styckningskniv. Inte 
en enda pilspets påträffades på platsen,
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och inte heller några övertygande mik- 
rosticklar. Kanske har fiske haft en stör
re betydelse just på denna boplats eller 
också har man skaffat kött med andra 
fangstmetoder. Att invånarna i större 
utsträckning tycks ha arbetat med växt- 
fiber och trä kan ha flera förklaringar, 
men en trolig sådan skulle vara att man 
tillverkat fällor. Vad dessa sedan an
vänts till för bytesdjur är omöjligt att 
säga, men det fanns på platsen spår av 
bäverhyddor och i den forna sjöns kan
ter påträffades gott om bävergnagt ma
terial. Kanske var det dessa djur man 
var ute efter?

Nedanför den fyndförande ytan, 
vid det mesolitiska vattenbrynet, fann 
vi rester av ett flertal härdar. De var 
dock otydligt sammanhållna, här och 
var fanns sotfläckar utan sten medan 
det ibland bara var skörbränd sten 
utan nämnvärda mängder kol. Anting
en måste sot- och stenansamlingarna

Flintartefakter från boplatsen Järingsholm 2. 
1 Konisk kärna. 2 Återsammansatt avslag från 
större spånkärna. 3-4 Redskap för bearbetning 
av trä. 5 Slaktredskap. 6 Redskap använt för att 
skära vass eller ag. 7 Redskap med spår efter 
torv (mycket specifika slitspår). 8-9 Skärred
skap med obestämbara slitspår. 10 Skrapa an
vänd på skinn. 11 Stickel med spår av kontakt 

med benmaterial.

representera bortstädade rester från 
någon annan yta, eller så var de utvas- 
kade av sjön. Att stenarna bitvis låg 
ganska utspridda, trots en storlek som 
inte talade för att de spolats omkring i 
någon större utsträckning, indikerade 
att de kommit hopsamlade i någon 
korg eller något skinn och dumpade i 
vattenbrynet. En av härdresterna date
rades, och dateringen stämde väl över
ens med den typologiska dateringen av 
flintan. Bara ett enda flintspån påträf
fades bland härdresterna, i övrigt var 
ytan fri från artefakter. Vad som fatta
des i sammanhanget var dock någon 
form av tydliga härdanläggningar uppe 
vid boplatsen, som i sådana fall kunde 
ha rensats på sten. Här spelar podsole- 
ringen av marken in - en stenfri tidig- 
mesolitisk härd skulle antagligen inte 
längre vara synlig. Dessutom är det i 
tidigmesolitiska sammanhang överhu
vudtaget sällsynt med tydliga härdar, 
sannolikt därför att de använts under 
allt för kort tid för att lämna varaktiga 
spår. Det krävs således ytterst goda be- 
varingsförhållanden för att eldstäder 
av denna karaktär ska synas. Lite lätt- 
tare brukar det vara att identifiera här
dar i torvmiljöer - de tycks helt enkelt 
ha klarat sig bättre. Så är fallet även 
om de ofta bara verkar ha anlagts på 
en tunn sandbädd, utan sten 47.57.82.

Strax intill härdresterna fanns en 
platå av sand, omkring två meter bred
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och fyra meter lång. Den var avgränsad 
mot backen med en tydlig bågformad 
ränna, och stabiliserad mot sjön med 
flera större stenar. Utifrån lagerföljden 
och datering av en näverbit från sand
platån framgick det att den var samti
da med boplatsen. Placeringen i vat
tenbrynet, ovanpå gyttjiga lager, talar 
för att platån fungerat som någon form 
av plattform. Kanske var strandmiljön 
sumpig, och på detta sätt skulle man 
enklare ha nått ut till öppet vatten.

Kombinationen av lämningarnas lä
ge intill sjön, som inte föreföll strate
giskt för jakt utan snarare för förflytt
ning i området, och det varierade flint
materialet, pekar mot att det på lokalen 
legat en liten boplats. I en eller ett par 
veckor hade man stannat, eldat uppre
pade gånger och emellanåt rensat ut här
den. Någon verkar också ha ansett det 
mödan värt att anlägga en liten platt
form i vattenbrynet. Kanske hade man 
också fiskat och satt bäverfällor? ■
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Vad är det då som säger att just dessa tre lämningar är boplatser och 
inte tillfälliga läger? Kontrasten mot de riktigt små platserna, där flin
tan varit spridd över ett fåtal kvadratmeter, var tydlig. Här rörde det sig 
istället om minst ett sjuttiotal kvadratmeter. Antalet redskap, och bred
den på de aktiviteter som de använts till, skilde sig också från de mins
ta platserna. Ur ett sydskånskt perspektiv kan det dock vara vågat att 
påstå att ett tusental flintbitar är rester av flera veckors boende. Visst är 
det spekulationer, men vi menar att bristen på flinta i området skapat 
boplatslämningar med ett annorlunda utseende. Platserna karaktärise
rades av ett hårt utnyttjande av materialet, vilket framgår av den ut
bredda mikroteknologin och bipolärt slagna kärnor. De framstod ock
så som välstädade, vilket även detta talar för att det varit väsentligt att 
hushålla med flintan. Tolkningen är alltså att man tagit med sig den 
flinta som överhuvudtaget ansetts vara användbar. Detta är annars ma
terial som ofta blivit kvar på sydskånska boplatser, därav skillnaden i 
volym. Så trots att platserna var relativt små och innehöll begränsade
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material tvekade vi ändå inte att se dem som en form av något mer sta
tionära boplatser. Man har uppehållit sig i lägren under längre tid än 
ett par dagar, och sannolikt har hela familjegrupper varit samlade.

När vi kommit så här långt i våra funderingar började också loka
lerna från inventeringen vid Västersjön och Rössjön framstå i ett nytt 
ljus. Uppskattningsvis fanns kring dessa sjöar ett trettiotal fyndplatser, 
varav flertalet kopplades till maglemosekultur. Ett par av platserna såg 
ut att härröra från bosättningar, och en av platserna innehöll flintkni
var som talade för att man styckat en djurkropp på stranden. För öv
rigt var det svårt att utifrån de enstaka inventeringsfynden få en upp
fattning om lämningarnas storlek och funktion. Det var därför knepigt 
att skilja mer långvariga boplatser från tillfälliga strandhugg. För att 
förstå dessa platser var vi tvungna att lyfta blicken och jämföra inven- 
teringsresultaten från sjöarna med andra kända maglemoselokaler i 
övriga Sydskandinavien. De flesta av dem ligger vid sjöar eller i mossar 
som oftast varit sjöar under mesolitikum. Många av dem har relativt 
stora flintmaterial, åtminstone jämfört med våra fynd. En del av dem 
har bevarade hyddstrukturer som exempelvis i Ageröd 1:HC, Ulkestrup 
0st och Barmose 147>49>52. Från hyddorna i Ulkestrup kan vi se att man 
mycket väl kan ha stannat ett bra tag på samma plats. Åtminstone tju
gosex större däggdjur finns representerade i benmaterialet från de två 
hyddorna, och då får man vara medveten om att uppskattningsvis en
dast tio till tjugo procent av utkastlagret undersökts 47. Täta skärmär
ken på skulderblad och revben kan tyda på att man skurit loss kött
strimlor för att torka eller röka dem 83. Mängden jaktbyten i kombina
tion med att man kanske konserverat en del av köttet, talar för att man 
stannat minst ett par veckor, eller ännu längre - någon eller några må
nader är inte orimligt. Flyddorna representerar reguljära boplatser, där 
hela familjegrupper förutsätts ha varit samlade.

De mer långvariga bosättningar vi undersökt i norra Skåne skiljer 
sig som tidigare konstaterats på flera sätt från de mer tillfälliga platser
na. Bosättningarna är avsevärt större, ligger vid vatten och har en va
rierad redskapsuppsättning. De framstår som mer välstädade, och inne
håller mellan trettio och femtio procent bränd flinta. Slitspårsanalyser 
visar också på en större bredd av aktiviteter. De mindre, mer tillfälliga
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platserna kontrasterar genom sina mer varierade belägenheter. Vi fann 
dem förvisso också längs sjöstränderna, men främst var de lokaliserade 
på höjder en bit från vatten. Gemensamt för dem var att deras utbred
ning sällan översteg trettio kvadratmeter och att ytorna inte var lika på
tagligt välstädade. Slitspårsstudier och flintanalyser visade att även de 
minsta platserna sinsemellan var av olika karaktär. På vissa av dem fö
rekom specialiserade aktiviteter, som styckning, skinnskrapning och pil
spetstillverkning, medan andra var mer diffusa och svåra att knyta till 
någon aktivitet utöver flintslagning. Denna typ av små ögonblicksbilder 
är sällsynta, åtminstone från maglemosekultur. Det finns dock enstaka 
undantag, bland annat från Duvensee 13 i Tyskland. Inom två begrän
sade ytor hittades där en barkmatta, en härd, lite hasselnötsskal och på 
en av platserna också ett trettiotal bitar slagen flinta 82,84. Vanligast är 
dock att bara lokaler med rikligare material, som exempelvis Ulkestrup 
0st, blivit ordentligt utgrävda. Både i Skåne och Danmark upptäcktes 
de flesta av dessa lämningar under första halvan av förra seklet, så gott 
som undantagslöst i samband med torvtäkt. Endast större flintmaterial, 
ofta förenade med iögonfallande fynd av ben, kom därför att uppmärk
sammas. Ett sådant kvantitativt tänkande har av någon anledning fort
satt att dominera stenåldersarkeologin överlag, medan platser med små 
flintansamlingar har värderats som mindre intressanta och besvärligare 
att tolka. Förhållandet innebär att det i stort sett endast är större regel
rätta vattenanknutna boplatser från maglemosekultur, som blivit före
mål för undersökningar. De små platser som utgör verkligt tillfälliga 
nedslag, representerande timmar eller någon dag, och som kan ha andra 
topografiska lägen, drunknar däremot sannolikt i flintrika områden. 
Det är fullt förståeligt att lokaler som består av något hundratal artefak
ter, många gånger med få daterande inslag, blir osynliga i det allmänna 
bruset av slagen flinta. I norra Skåne har det visat sig att båda typerna 
av lämningar är möjliga att urskilja i den förhållandevis orörda miljön. 
Sjöstränderna förefaller ha utgjort lämpliga lägen för något mer statio
närt boende, medan de tillfälliga jakt- och insamlingsturerna ofta rört 
sig därifrån och ut i andra typer av terräng. För att nu återknyta till in- 
venteringsresultaten ligger ju samtliga av de nyupptäckta platserna vid 
sjöstränder. Den sammantagna bilden utifrån sydskånska och danska
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Rekonstruktion över nordvästra Skånes kustlinjer, sjöar 
och vattendrag under tidigmesolitikum.

maglemoselokaler samt våra undersökningsresultat är att i stort sett 
samtliga boplatser ligger vid vatten. Därför tolkar vi merparten av de 
inventerade lokalerna som boplatser.

Vad var det då som lockade människorna till norra Skåne under ti
digmesolitikum, för omkring tiotusen år sedan? Då vi inledde under
sökningarna var vår bild av regionens miljö att den avvek på många sätt 
från naturen längre söderut i Skåne. Den var mer höglänt, lite bergiga
re och rik på sjöar och våtmarker. Det fanns i stort sett inte heller någon 
naturlig förekomst av flinta. Så varför hade man då kommit dit? Även 
om området kunde te sig något otillgängligt med skånska mått mätt, 
fann vi snart att fördelarna var många. Om man ser till det skånska
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När klimatet gradvis blev varmare blev de tidigare 
stora sjösystemen snabbt igenväxta.

bosättningsmönstret i stort, tycks det som om sjöar har varit speciellt 
attraktiva. Säkert kan detta knytas till att djurrikedomen varit störst just 
kring sjöarna. Detta innebar att även de nordskånska vattnen var lock
ande. Precis som vi tidigare konstaterat har även terrängen, med små- 
klippor, raviner och våtmarker, haft sina specifika fördelar vid jakt. Bris
ten på flinta verkar inte heller ha varit avgörande. Om man följer 
vattenvägarna har det varit omkring sju mil till närmaste flintrika kust, 
vilket inte har varit något oöverstigligt avstånd. Dessutom har den glesa
re skogsmiljön i norr troligen varit betydligt bättre för storvilt som uroxe 
och älg. Kanske var det inledningsvis just dessa bytesdjur som lockade 
de tidigmesolitiska jägarna? Vi föreställer oss att man under första delen 
av maglemosekultur fortfarande haft en paleolitisk livsstil, att man varit 
extremt mobil och inte stannat till mer än någon vecka. Dessutom rörde 
sig de enskilda grupperna över stora delar av Sydskandinavien.
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De boplatser vi funnit från denna period ligger vid vatten, är välav- 
gränsade och relativt fyndrika. Vi tolkar detta som att man velat bo 
nära transportlederna och bara stannat ett kortare tag. Ingen har be
hövt hushålla med flintan eftersom man ändå snart åter befunnit sig i 
mer flintrika områden. I denna livsstil kan storviltjakt tänkas ha spe
lat en betydande roll, som en parallell till äldre tiders renjakt.

Vi tror oss dock se att en förändring av livstilen har skett knappt tu
sen år senare, under den andra hälften av maglemosekultur. Man har 
blivit mer stationär, och bosätter sig veckor eller månader på samma 
plats. Man är inte längre lika högrörlig, och stannar i högre grad inom 
området. Jakten har också förändrats, och inriktas på hela spektrat av 
bytesdjur. Sannolikt har också befolkningen ökat. Boplatserna från pe
rioden finner vi på samma typer av platser som under början av magle
mosekultur, det vill säga utmed sjöstränderna. Vad som har förändrats 
är sammansättningen av den slagna flintan. Den är i högre grad bipo
lärt bearbetad, och man har rensat ytorna omsorgsfullt innan lägret 
övergivits. Det som blivit kvar är de sista resterna av ett från början re
lativt stort material, där endast en bråkdel av flintan nu går att åter- 
sammansätta. Flintavfallets råmaterialsammansättning visar dock att 
man måste ha bearbetat en mängd olika kärnor. Vi bedömer således att 
endast en mindre del av ett ursprungligt mycket större material åter
står, eftersom alla användbara stycken är bortplockade, som bitar ur 
ett pussel. Detta innebär att man hushållat mer med flintan, vilket i sin 
tur talar för att man mer sällan varit i kustområden och hämtat nytt rå
material.

Ser vi i ett större sammanhang till andra skandinaviska lämningar 
från perioden förefaller flera av dem ha utnyttjats i flera månader åt 
gången, åtminstone att döma av djurbenmaterialens omfattning och 
sammansättning 47’8J. Att man varit mer bofast har troligen lett till stör
re lokal kännedom om viltets rörelser i närområdena. Kanske är det ur 
ett sådant perspektiv som våra minsta lämningar ska ses, som passplat
ser i anslutning till välkända djurstigar och viltväxlar? Att man har 
kunnat utnyttja ett bredare spektrum av både större vilt och småvilt, 
kombinerat med en större förtrogenhet med lokaler för användbara 
växter, möjliggjorde i sin tur en växande befolkning. Kanske avspeglas
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Kött från kronhjort var under hela jägarstenåldern en viktig stapelföda.

befolkningsökningen genom det stora antalet boplatser kring Väster
sjön och Rössjön.

Viltet var en av de livsnödvändiga resurserna under perioden, men i 
lika hög utsträckning var flintan oumbärlig. För att kunna bearbeta 
olika typer av organiska material, skrapa och skära trä, ben och skinn, 
eller stycka kött måste man ha tillgång till effektiva stenredskap. Efter
som den flinta som finns naturligt i Nordvästskåne inte har varit sär
skilt användbar, har man, liksom i delar av södra Halland och Små
land, behövt ta sig till kustområdet i Heisingborgstrakten eller den 
danska sidan av den dåvarande havsviken. Här har man kunnat plocka 
flinta längs stränderna och vissa rasbranter, och vi ser tydligt på delar 
av materialet att krustan på flintan varit exponerad för vind och vat
ten. På en av de undersökta platserna finns det också ett litet inslag av 
kristianstadflinta, vilket visar att man även haft kontakter österut.
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Pilarna visar senonflintans, kristianstadflintans och kvartsens inflöde 
till Örkelljungatrakten. Kustlinjen ca 7000 f. Kr.

Eventuella kontakter åt nordväst är mindre uppenbara. Vi har inte hit
tat någon gråspräcklig, matt flinta av västkustkaraktär. Däremot finns 
en större lokal vid Hjälmsjön, funnen vid omlandsinventeringen, där 
kvartsen dominerar fyndmaterialet. Detta visar att man även har kom
mit till området norrifrån, från dagens Småland, under sen maglemose- 
kultur. Vi tror oss i stora drag se samma etableringsmonster däruppe 
som i Skåne. Man har sannolikt rört sig i området under övergången 
mellan senpaleolitikum och tidigmesol itikum, och successivt blivit mer 
etablerad i området under slutet av tidigmesolitikum. Fynden av flera 
boplatser talar för att man under sen maglemosekultur blivit mer sta
tionär. Utnyttjandet av lokala råmaterial som kvarts, kombinerat med 
en hushållande flintteknologi, styrker denna bild 86.
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Eftersom flintan främst varit tillgänglig vid kusten, har vattenvägar
na dit varit väsentliga huvudleder i landskapet, oavsett var man befun
nit sig i Skåne. Inom det nuvarande undersökningsområdet har Rönne 
å, med Rössjöholmsån och Pinnan utgjort vägen in söder om Halland
sås. Norr om åsen har istället Stensån samt Lagan med Smedjeån varit 
betydelsefulla. Därför har det antagligen fallit sig naturligt att bo i an
slutning till dessa vattenvägar. På samma sätt är det tänkbart att kus
ten varit attraktiv för bosättning, tack vare tillgången på flinta, och 
även utifrån möjligherna till säljakt och fiske. Eftersom den dåtida 
kustlinjen ligger flera meter under dagens havsyta är det dock knappast 
möjligt att få reda på om så varit fallet. Vad som skulle kunna tala för 
att man bott på stränderna är att det under mellanmesolitikum sker en 
koncentration mot kusterna, som skulle ha kunnat ha inletts redan ti
digare. Den förtätning vi ser kring sjöarna i Skåne och Danmark under 
slutet av maglemosekulturen menar vi avspeglade en social förändring 
som skulle komma att utmynna i bildandet av kongemosekulturens 
stora kustboplatser.
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Kustborna

DET VAR UNDER den mellanmesolitiska kongemosekulturen som kust
samhällena blomstrade som mest. I något som närmast måste kalias för 
byar levde fångstfolk tätt tillsammans. Inte bara några enstaka familjer, 
utan hela stammar och klaner omfattande flera hundra personer, bodde 
vid kusten 87. Maten från fiske, jakt och insamling av växter och nötter 
täckte mer än väl behovet. Flinthantverket utvecklades till en skön konst 
och är i skandinaviska sammanhang oöverträffat. Dekorerade horn- 
och benföremål visar på en högt driven hantverksskicklighet där tidsåt
gången för att utföra sina alster inte tycks ha varit något problem. Det 
mest frapperande - som också visar på hur dessa människor förstod att 
utnyttja sina omgivande naturresurser - är bevisen för den selektiva jak
ten. Man jagade exempelvis bara vissa årsklasser av kronhjort för att 
långsiktigt säkerställa en beskattningsbar viltstam 56. Uttaget av bytes
djur och den uppenbart kontrollerade ”skötseln” av stammarna är som 
taget ur en modern lärobok för blivande jägmästare 61.

Genom att ständigt slippa vandra mellan olika boplatser frigjordes 
tid som kunde ägnas åt födoinsamling till den växande skaran. En mer 
varierad diet torde också ha bidragit till att barnen, och för övrigt även 
vuxna, lättare tillfrisknade eller helt klarade sig undan diverse sjuk
domstillstånd. Fler barn klarade sig eftersom man överlevde eller slapp 
de livsfarliga diarrésjukdomar som har visat sig vara nomadfolkens ill
villiga följeslagare 88. Kanske orsakades de minstas magåkommor av 
stressen att behöva flytta runt, men ännu troligare var det att man blev 
sjuk av dåligt tillredd eller undermåligt lagrad föda.



Att vara värd för parasiter som exempelvis binnikemask - med diar
ré och blodbrist som följd - hörde dock förmodligen till vardagsbekym- 
ren även för kustborna 72. Nackdelen med att bo tätt tillsammans var 
naturligtvis att ackumulationer av människor lättare medförde överfö
ring av smittsamma sjukdomar, men generellt sett tror man att befolk
ningen som sådan var tillräckligt gles för att undgå större farsoter 89,9°. 
I stort sett fungerade samhällsformen väl och befolkningskurvorna pe
kade brant uppåt under dessa omständigheter.

Vad var det då som möjliggjort denna stora förändring? Under mel- 
lanmesolitikum steg temperaturen i Sydskandinavien. Klimatet blev 
allt mildare, och var flera grader varmare än idag. Skogarna tätnade 
när lind, ek, alm och andra lövträd och buskar frodades. Också haven 
värmdes upp och med en höjning av världshavens nivåer skapades nya 
grunda laguner och vikar där varmt saltvatten blandades med söt
vatten från de många åarna och bäckarna som mynnade vid kusterna. 
Det dröjde inte särskilt länge förrän dessa ytterst näringsrika miljöer 
drog till sig enorma mängder fisk. I brackvattnet samsades torsk och 
sill med sötvattensarter som gädda och abborre. I sin tur attraherades 
även olika sälarter och rovfåglar till fiskarnas lek- och födoplatser.

När den atlantiska skogen successivt tätnade, blev miljön mindre 
tilltalande för uroxe och älg medan kronhjort, rådjur, vildsvin och små
vilt gynnades 43. De nya marina resurserna tycks dock ha utgjort en 
starkare lockelse än skogen. I kustmiljön blev det nödvändigt att i stör
re utsträckning dela det rumsliga utrymmet, och i ett sådant samman
hang kan också den nya flintteknologin ha vuxit fram, som en social 
markör. Transporter av större mängder högkvalitativ flinta ökade kus
tens betydelse ytterligare. Trots att hade det varit fullt möjligt att stan
na i skogarna och jaga, åtminstone kring sjöarna och i den nordskån
ska något öppnare miljön, är spåren efter kongemosejägarna ytterst 
sällsynta i Örkelljungatrakten.

Det finns från denna kulturgrupp ett antal mindre fyndplatser i 
Skånes inland, särskilt vid de större sjöarna och längs en del av vatten
dragen, men i stort sett ligger de stora bosättningarna längs den dåtida 
kustlinjen 61. Det kom följaktligen inte heller som någon större över
raskning, att sjöinventeringarna i nordvästra Skåne inte gav några som
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Förhållandet mellan land och vatten i nordvästra Skåne omkring 6500 f. Kr.

helst indikationer om närvaro i detta inland under just kongemoseperi- 
oden. De många grupper av fångstfolk som huserat i trakten under den 
tidigare delen av jägarstenålder var som bortblåsta. Vid undersökning
arna fann vi bara spår från mellanmesolitikum på en enda plats.
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En dagsfärd från kusten
Eket 2 - ett jaktläger

Julisolen gassade när vi grävde för allt 
vad tygen höll, svettiga och smutsiga 
av den snustorra jorden. Ingen skugga 
någonstans. Knappt en vindpust. Egent
ligen ingen ovanlig situation för fältar
keologer, men här uppe hade vi annars 
blivit lite bortskämda med svalkan 
från skogen runtomkring. På den plats 
som vi nu undersökte hade det under 
lång tid varit äng, så de skuggande trä
den lyste med sin frånvaro. Vi turades 
om att vattensålla en del av den upp
grävda jorden. Visserligen dånade elag
gregatet med en enerverande monoto
ni, men fukten och stänken från salien 
gav åtminstone lite svalka. Här, på 
Eket intill gamla E4: an, gjorde vi de 
enda mellanmesolitiska fynden i hela 
vägsträckningen. Läget vid Pinnan, en 
eller två dagsetapper in från kusten, 
hade uppenbarligen utnyttjats flitigt 
och ytan bar spår av användning från 
flera mesolitiska perioder. Det var 
framförallt fråga om material från 
kongemosekultur och erteböllekultur. 
Att reda ut materialen från varandra 
och utröna vilket som hörde till res
pektive period var inte helt enkelt, men 
de efterföljande analyserna angav att 
kongemosematerialet trots allt var re
lativt begränsat i sin omfattning.

Två anläggningar bestående av en 
grop och en utrensad härd daterades

till mellanmesolitikum. I anslutning till 
dessa fanns ett otydligt men ändå på
tagligt mjukare lager, omkring tre 
gånger tio meter. Under fältarbetets 
gång diskuterades om det kanske skul
le kunna röra sig om resterna efter ett 
hyddgolv. Tyvärr påträffades inga stolp- 
hål i eller i anslutning till lagret, och 
inte heller kunde det knytas samman 
med något mönster i flintspridningen. 
Även om tanken om en hyddlämning 
inte helt kan avskrivas, så har vi inte 
heller fog för att gå vidare med en så
dan tolkning. Att det fanns synliga an
läggningar med daterbart mesolitiskt 
kol på platsen - något som i övrigt i 
stor utsträckning saknats vid våra an
dra undersökningar - kan möjligen tala 
för att platsen ändå varit välbesökt och 
att man stannat längre än bara någon 
natt då och då. Samtidigt är fyndmate
rialet med tydlig kongemoseanknyt- 
ning så begränsat att Eket uppenbarli
gen heller inte kan betraktas som en 
väletablerad boplats. De karaktärise
rande fynden består av två handtags- 
kärnor med hög front och ett par långa 
mikrospån, i kombination med ett stör
re antal typiska spån i indirekt teknik.

Innebär då dessa enstaka fynd nå
gon förändring i synen på hur området 
använts under mellersta delen av jägar- 
stenåldern? Ser man till platsens läge i
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Friläggandet av boplatslagren på höjden intill Pinnån.

landskapet framstår det för oss som 
en enkel och rimlig tolkning att den en 
eller flera gånger om året kan ha ut
nyttjats som lägerplats. Kanske har 
detta varit det regelmässiga stoppet

för inlandsexpeditionerna som utgått 
från bosättningar ute vid kusten. Här
ifrån har man sedan kunnat ta sig vi
dare inåt landet för korta men intensi
va jakter. B
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Att vi inte hittat fler kongemoselämningar längre in i landet kan ha 
haft flera orsaker. För det första torde renodlade jaktexpeditioner ha 
utrustat sig med alla nödvändiga verktyg och vapen sig redan vid avfär
den. Kvar på rast- och lägerplatser blir i bästa fall något smått efter 
kasserade skärverktyg eller spånfragment. För det andra så behöver en 
liten mobil grupp av jägare inte ha valt att övernatta på platser som i 
våra ögon verkar ha varit optimala. Därför kanske vi helt enkelt har 
misslyckats med att lokalisera och identifiera de diffusa spåren. Men vi 
har ändå letat i många olika miljöer utan resultat. FFade det funnits bo
sättningar är det tveksamt om dessa helt skulle ha undgått upptäckt. Så 
om vi jämför med de förhållandevis rika lämningarna från andra sten- 
ålderskulturer i landskapet, är det ändå sannolikt att folk funnits i 
trakten även under mellanmesolitikum, men att det enbart varit fråga 
om små kortvariga besök. En sådan strategi vore logisk eftersom det 
inte finns några tecken som tyder på att det skulle ha varit nödvändigt 
att lämna kustboplatserna för försörjningens skull 61.

Av vilken anledning har man då överhuvudtaget valt att ge sig in i in
landet under mellanmesolitikum? Kanske är det så enkelt att äventyrs- 
lystnaden fått folk att tillfälligt lämna kustområdet. Människan har i 
alla tider varit en utforskare och gränstänjare som velat se landet bakom 
nästa kulle. Det kan ha också varit speciella jaktmöjligheter som lockat, 
och då menar vi inte i första hand jakten för köttets skull. Ser vi närma
re på inlandets glesbefolkade och ostörda miljö är det inte omöjligt att 
landskapet vid tiden utgjorde en fristad för skygga djur som varg, björn, 
lo, eller vildkatt - alltså djur som fortfarande besitter en avsevärd presti
gefaktor som byte, eller knyts till stark symbolik. Hur uroxen uppfatta
des vet vi givetvis inte, men som skogens största djur borde den ha top
pat jägarnas önskelista. Även uroxen kan tänkas ha levt kvar i ett sådant 
område, dels som ett resultat av ett lägre jakttryck, dels genom att det 
fortfarande fanns kvar omfattande våtmarksmiljöer med bra bete.

Jakten har alltså fortfarande lockat, men då snarast som prestigehö- 
jare, eller varför inte som en initiationsrit. Päls och tänder från bytena 
kan ha varit värdefulla som statusmarkeringar och inte minst användba
ra som dyrbara utbytesgåvor. På den stora kongemoseboplatsen Tågerup 
strax söder om Landskrona har vi tidigare också hittat ben från uroxe 
som tyder på att jaktpartierna i inlandet ibland varit lyckosamma.
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Den skygga vildkatten trivdes förmodligen i de stora 
sammanhängande skogsområdena i norra Skåne.

Även vid jägarstenålderns slutskede under erteböllekulturen åter
fanns merparten av människorna längs kusten, ibland på samma plat
ser som under kongemosekulturen. Klimatet fortsatte att vara milt, och 
skogarna blev allt tätare. 1 allt högre utsträckning satsade man på fis
ket. Stora installationer ute i vattnet vittnar om en närmast industriali
serad verksamhet där ljuster, mjärdar, fångstarmar i form av flätverk 
och knutna nät skattat fiskbestånden. Finns det bevarat organiskt ma
terial är boplatserna vanligtvis fulla med ben från bland annat torsk, 
sill och ål.

Jakten på skogens vilt fortsätter, men försiktighetsprincipen är som 
bortblåst. Inget djur tycks ha varit för oansenligt för att hamna i kött
grytan 61. Dessa förändringar i försörjningsstrategier visar sannolikt 
på en fortsatt befolkningsökning, som lett till att man behövt utnyttja

116



Den atlantiska lövskogens gröna täcke.

resurserna hårdare. Också flinthantverket ändrar drastiskt karaktär. 
Det mästerliga hantverk som förut varit en idémässig grundpelare er
sätts av ett konsumtionssamhälle av modernt snitt. Redskapen är fula 
och slarvigt framställda. Flintans kvalitet verkar ha varit egal för ert- 
böllefolken som nöjt sig med att verktygen fungerade för stunden i en
lighet med konceptet slit- och släng 91.

Ertböllekulturen har som helhet alltid räknats till jägarstenålder, 
men om man lägger denna indelning under lupp kanske kopplingen 
inte är lika självklar? Visst jagar man som vanligt och visst fångas det 
fisk och samlas ätliga växter, men det är samtidigt uppenbart att flera 
viktiga förändringar inträffat. På den europeiska kontinenten hade jord
bruket sedan tusen år dominerat födoekonomin genom odlat spann
mål och domesticerade djur. Folken i Skandinavien och de sydligare
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bondesamhällena hade täta kontakter där föremål och idéer uppenbar
ligen utbyttes 92-93. Detta syns ibland i de arkeologiska materialen. Så 
kallade skolästyxor av bergarter från Mellaneuropa importeras till 
Skandinavien, liksom även små föremål av koppar. Skolästyxorna hade 
kanske inte bara en statushöjande betydelse — de kan också ha medfört 
teknologin att spjälka träd till plankor 94. Det finns vissa tecken som ty
der på att man tagit efter de kontinentala bönderna byggnadsstil där 
förmodligen just plankor ingått som ett viktigt element 61. Dessutom 
växer fiskfångstredskapen i både mängd och storlek. Det har under en 
fiskesäsong krävts tusentals kvistar och slanor för att tillverka och un
derhålla dessa installationer, och frågan är om det naturligt funnits 
tillräckligt med lämpligt material i boplatsernas närhet. Tanken har 
framförts att erteböllebefolkningarna röjde ytor i skogen som närmast 
skulle kunna liknas vid enkla plantager 61. Medels rothuggning och 
gallring har man kunnat sköta lämpliga buskar som hassel och olvon 
just för detta ändamål. Man kan också hävda att byggandet av fiskeri- 
anläggningarna och inte minst skötseln av dessa krävt samma arbets
insats och passning som åkerlapparna eller kreaturshjordarna hos bön
derna i söder. Vi står alltså inför en stationär befolkning som ifrån sin 
permanenta by farmar i havet istället för jorden. En händelse som ser 
ut som en tanke är att keramiken introduceras i samma veva.

Våra kunskaper om erteböllekulturen i Skåne bygger främst på un
dersökningar av kustboplatser såsom Skateholm och Tågerup samt in- 
landsboplatser som Bökeberg. Fortfarande finns det totalt sett få kän
da skånska kustboplatser från perioden. I nordvästra Skåne, där Rön
ne å mynnar i havet ligger dock ett antal boplatser vid Jonstorp 95. I 
övrigt har man inte känt till mycket om senmesolitikum i området. 
Fyndmaterialet från de första sjöinventeringarna längs E4: an innehöll 
förvisso begränsade, men ändå synbara, inslag som skvallrade om en 
senmesolitisk närvaro i landskapet. Den första tolkningen av detta var 
att vi förmodligen såg spåren efter kortare jaktexpeditioner vars syfte 
varit att skatta viltbestånden i en annars helt obefolkad del av Skåne. 
Men när vi sedan grävde ut ett antal lokaler komplicerades bilden 
igen.



Det ryker vid sjön
Lärkasjöhult G - en boplats

Ertebölleboplatsen låg på udden vid 
passagen mellan två forna sjöar. Läm
ningen upptäcktes redan vid den första 
provgrävningen och blev allt mer int
ressant i takt med att hela platsen se
dermera grävdes ut. Vi lyckades avgrän
sa två större fyndplatser med flinta och 
två områden med senmesolitiska an
läggningar på kullarna vid de tidigare 
sjöarna. Det stod klart att fornläm- 
ningen varav ensådanomfattandekarak- 
tär att det måste rört sig om en längre 
tids bosättning.

Förtätningen av flinta anades redan 
i fält, och när vi sedan betraktade flint
spridningen på datorskärmen blev läm
ningen extra tydlig. Mitt på avsatsen 
fanns en halvcirkelformad flintkoncen
tration som var cirka sju gånger fyra 
meter. Tankar väcktes att det kan ha 
rört sig om ett vindskydd. För detta ta
lade det abrupta slutet på den fyndfö
rande ytan i direkt anslutning till den 
tänkta vägglinjen, och placeringen av 
en ränna och tre stolphål i detta skilje. 
Storleksmässigt fanns också paralleller 
till stolp- och rännkonstruktioner från 
boplatserna Bökeberg och Tågerup 54,61. 
Den enkla byggnaden skulle i så fall ha 
legat högst upp på avsatsen med öpp
ningen vänd mot den forna sjöviken. 
Fyndmaterialet med tvärpilar, en liten

skivyxa och två små fragmenterade 
kärnyxor pekade på en datering till sen- 
mesolitikum, vilket också bekräftades 
av en 14C-analys av ett förkolnat hassel- 
nötsskal från rännan. Utifrån fyndma
terialets karaktär och sammansättning 
verkar det troligt att vindskyddet an
vänts som en liten verkstad, även denna 
med paralleller till Tågerup. Vi kunde 
urskilja flintbearbetning utifrån flintav
fall och avslagskärnor, av vilka flera av
slutningsvis bearbetats med bipolär tek
nik. Ytterligare aktiviteter kunde också 
skönjas i den rika redskapssamlingen. 
Där fanns skrapor, knivar, sticklar, 
borr och yxor. En stor del av redskapen 
bestod också av enkla avslag och spån, 
som använts direkt för att skrapa och 
skära i olika material. De uppvisade 
många gånger kraftiga bruksskador på 
eggarna. Eftersom det också fanns in
blandning av tidigmesolitiska och neo- 
litiska fynd avstod vi dock från att göra 
slitspårsanalyser. De enklare verktygs- 
formerna gick helt enkelt inte att krono
logiskt skilja ut från varandra.

När vi för en gångs skull fann beva
rade anläggningar blev vår bild av erte
bölleboplatsen naturligtvis också mer 
nyanserad. Lite längre norrut på sam
ma kulle fann vi ännu en flintkoncen
tration, som i form och storlek skulle



kunna motsvara en mindre hyddläm- 
ning. På ytan mellan de båda lämning
arna låg dessutom en matlagningsplats 
med tre kokgropar och två härdar. 
Kokgroparna var lätta att upptäcka, 
fyllda som de var med sot och skör
bränd sten. Vedartsanalysen visade att 
man framförallt eldat med hassel, al, 
ek och alm, och l4C-analyserna gav 
också här samstämmiga dateringar till 
mellersta erteböllekultur. Kokgropar
na låg tätt tillsammans och kan därför 
antas ha varit i funktion samtidigt. All
deles bredvid låg också en större under- 
liggare som kan ha använts för att mala 
och hacka olika slags vegetabilier på.

Två boplatsytor och en matlagnings
plats hade således identifierats och det
ta var mer än vi vågat hoppas på. Det 
visade sig dock att ännu fler anlägg
ningar hörde till boplatsen efterhand 
som svaren från 14C-analyserna kom 
tillbaka. I svackan högst uppe på den 
nordvästra kullen låg ytterligare tre 
härdar bredvid varandra, av vilka två 
har 14C-daterats till mellersta ertebölle
kultur. Dessa var således samtida med 
boplatslämningarna på den motsatta 
kullen. Förvånande nog var de enda 
identifierbara senmesolitiska fynden tre 
tvärpilar, och tolkningen av vad man 
gjort runt dessa eldstäder var inte helt 
självklar. Den första tanken som slog 
oss var att vi funnit en rökningsplats. 
För detta talade härdanläggningarna,

det sparsamma flintmaterialet och att 
platsen föreföll vald med omtanke, av
sides från den övriga boplatsen. Kan
ske ville man undvika kraftig rök på 
boplatsen? Närmast till hands ligger 
rökning av kött och fisk, eller rökbe
handling av djurhudar. För att få ett 
användbart skinn är garvning inte nöd
vändigt i sig. Det räcker med att rengö
ra djurhudarna från fett, spänna ut 
dem för att torka och sedan mjukgöra 
dem genom att skrapa bort den hårda 
narven. Hållbarheten för dessa skinn 
är dock kort. Troligare är istället att 
man ganska tidigt under förhistorien 
upptäckte att fett gjorde skinnen mer 
härdiga, och att fettbehandlingen dess
utom hade en mjukgörande verkan på 
materialet. I de små och rökiga tälten 
och hyddorna stärktes skinnen ytterli
gare. De blev mer vattenavstötande, 
samtidigt som de bibehöll sin smidig
het när de torkade efter att ha varit blö
ta. Från detta var steget inte långt till 
att fettgarvning av djurhudar kom att 
kombineras med en avslutande rök- 
garvning. Bra och slitstarka kläder var 
en av förutsättningarna för överlevnad, 
och etnografiska studier visar att det 
var kvinnornas uppgift att bereda skinn 
och sy plaggen, bland såväl Kanadas 
inuiter, Nordamerikas indianer som 
Skandinaviens samer 96.

Sammanfattningsvis kan vi utifrån 
lämningarna utläsa en hel del om
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boplatsen. Tydligast är att den varit or
ganiserad med flera olika aktivitetsplat- 
ser på udden, där det också bör ha fun
nits flera byggnadskonstruktioner. En 
av dessa kan ha varit ett vindskydd, lo
kaliserat till en avsats vid den tidigare

viken i söder. Flintmaterialet antyder en 
funktion som verkstad. Det bör också 
ha funnits någon slags hydda, där man 
haft sina sovplatser och arbetat med di
verse hantverk. För ovanlighetens skull 
låg förhållandevis mycket användbart
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flintmaterial kvar på platsen, vilket ty
der på att råmaterial uppenbarligen 
inte varit någon bristvara. Vi påträffade 
åtminstone en plats för matlagning 
inom det undersökta området. Och 
visst är det en spännande tanke att 
man skulle ha använt den motsatta 
kullen som rökningsplats, oavsett om 
man konserverat kött eller rökgarvat 
skinn. Att man så tydligt organiserat 
upp boplatsen tyder sammantaget på 
en längre tids bosättning på udden. Ser

vi dessutom till möjligheten att man 
garvat skinn på platsen, talar vi snarare 
om månader än veckor. Skinngarvning 
omfattar en mängd tidskrävande ar
betsmoment, från skrapning, bank
ning och sträckning av djurhudarna 
till väntetider för fettbehandling och 
olika slags blötläggningar. Beroende 
på om man garvade pälsskinn eller lä
derskinn tar det i runda tal allt från ett 
par veckor till närmare två månader 
att färdigställa ett enda skinn. ■
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Rödockra från vattnet
Jälla 5 - en boplats

Vi hoppades egentligen mest på att hit
ta något våtmarksoffer eller utkastla
ger under de kladdiga massorna. An
nars hade vi förmodligen aldrig brytt 
oss om den vattensjuka sänkan som 
låg strax intill avsatsen med boplats
spår. Det kom därför som en överrask
ning när vi inte bara hittade flinta där
nere, utan dessutom två härdar och en 
grop.

Vi befann oss strax ovanför den 
strand som legat vid den nu utdikade 
Jälla sjö. På avsatsen som haft utsikt 
över sjön fanns två koncentrationer 
slagen flinta, som visade att man vis
tats där under senmesolitikum. På ett 
sätt som förefaller typiskt för perioden 
hade man brett ut sig över ett totalt 
sett ganska stort område, med flera se
parata aktivitetsytor. Det var dock ing
enting som tydde på att ytorna haft ut
präglat specialiserade användningsom
råden. Slitspårsanalyser visade istället 
på en jämn spridning av aktiviteter. 
Man hade både bearbetat trä, styckat 
kött, arbetat med växtfibrer och skra
pat skinn. Kvar låg också en hel, och 
två fragmentariska, pilspetsar. Områ
det var annars relativt välstädat för att 
vara senmesolitiskt, och det mesta som 
lämnats var oanvändbara fragment. 
En stor del av materialet var slaget med

bipolär teknik, och det var uppenbart 
att invånarna använt fler kärnor än de 
trettiotal hela och fragmenterade styck
en som blivit kvar. Även den lokala 
flintan hade utnyttjats för något som 
liknade en skivyxa, men sannolikt an
vänd som borr. Det fanns ytterligare 
ett par avslag i lokal flinta, och överlag 
fanns ett inslag av matt danienflinta, 
även om senonflintan dominerade.

I sänkan bredvid avsatsen friläde vi 
de två härdarna och gropen. Det är 
svårt att säga vad de använts till. Vid 
den största härden låg två skrapor - en 
som använts på färskt skinn, och en 
som använts på växtfibrer. Kanske kan 
ett sådant inslag tala för att anlägg
ningarna inte enbart använts till mat
lagning, utan att man också arbetat 
med diverse material vid eldarna. På 
andra sidan sänkan, en litet stycke upp 
i slänten hade man strött ut rödockra- 
färgat material som sannolikt tagits 
upp ur någon våtmark eller sjö, och 
därefter eldat ovanpå alltsammans. Ef
tersom benmaterial inte bevaras i den 
här jordmånen och vi inte fann några 
andra artefakter, blir tolkningen av 
anläggningen väldigt öppen. Kanske 
hade man rostat den rödaktiga gyttjan 
mycket lätt för att sedan blanda färg, 
kanske hade man utfört någon form av
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Den ockrafärgade marken friläggs - kanske vardeten plats för framställning av färg?

symbolisk handling - tackat för jakt
lycka, bett om tillfrisknande för någon 
sjukling eller rent av strött det röda 
över resterna från ett gravbål.

Hade man stannat mer än ett par 
dagar på platsen? Läget intill sjön hade 
visserligen inneburit god utsikt, vilket 
skulle kunna tala för ett mindre jaktlä
ger. Men det hade också givit skydd 
mot vind och vågskvalp, och föreföll 
mer strategiskt placerat för förflyttning

via vattenvägarna än för jakt. Materia
lets omfattning, även om detta antas 
vara utrensat, visade att man slagit re
lativt mycket flinta på platsen. Detta, i 
kombination med anläggningarna och 
spännvidden på aktiviteterna, fick oss 
att tolka platsen som en boplats. Man 
hade stannat i några veckor eller någon 
månad, innan fiske- eller jaktmöjlighe
terna framstod som betydligt bättre 
någon annanstans.*
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Sammanlagt undersökte vi fem senmesolitiska platser av varierande 
storlek och ålder. Det var påfallande att den typ av små passplatser 
som vi funnit från tidigmesolitikum helt saknades. Även de minsta 
platserna från erteböllekulturen var av en annan karaktär, de innehöll 
anläggningar och påträffades endast vid stränder. De kunde alltså 
knappast förknippas med själva jakten, utan det rörde sig snarare om 
lägerplatser. Undantaget var Järingsholm 4, där tre stående och två lig
gande pålar kan ha utgjort forankringspunkter för hsk- eller bäverfäl
lor. Vi kan ana att man anpassat jaktmetoderna i en skogsmiljö som 
successivt tätnat. De tidigmesolitiska passplatserna var inte längre an
vändbara. Platser där man en gång i tiden haft fri sikt över viltväxlar 
och djurstigar skymdes nu av lövskog. Det är mycket sannolikt att den 
tätnande skogen krävt andra jaktformer, och i erteböllekulturens stör
re grupper var drevjakt säkert ett tänkbart alternativ. På platser med 
bevarat djurbensmaterial syns det att man jagat både unga och gamla 
djur. Detta kan överensstämma med utbytet man får av drevjakt 61. Li
kaså kan fällfångst ha haft en betydande roll, vilket framgår i djur- 
bensmaterialet från Ringkloster i Danmark s0. Även fällfångst leder till 
att bytena plockas utan något urval. Överhuvudtaget utnyttjade man 
ett bredare spektrum av större vilt, smådjur och hsk under senmesoli- 
tikum. Vid kusterna visar de fasta fiskeinstallationerna att hsket blivit 
en grund för försörjningen, medan de inlandsboplatser som undersökts 
främst visar på jaktens betydelse. Här har insjöhsket istället varit ett 
komplement91.

Från inlandsboplatser med bevarat benmaterial vet vi att grytköttet 
under erteböllekultur främst bestod av rådjur, vildsvin och kronhjort, 
och hsken av mört, björkna, braxen, gädda och abborre 80,91. Fisken 
kan ha metats, ljustrats eller fångats i mjärdar. Från växtriket har man 
utnyttjat en mängd frukter, bär, rötter och blad. Säkert är att hassel
nötter var en betydelsefull näringskälla. På Tågerupsboplatsen hade 
man bland annat tillgång till hallon, rönnbär och slånbär, samt möjli
gen också vildäpplen. Man förefaller också ha ätit delar av kaveldun, 
svinmålla, mjölke, nässla och våtarv 61. Från den senmesolitiska bo
platsen Halsskov på Själland hnns exempel på hur man tillagat lökar 
och rötter av ramslök och nötkörvel i kokgropar. Även ekollon och
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M näckrosfrön har rostats och ätits. Från 
Nederländerna känner vi till att man 
också tillrett växtdelar från ormbunke 
och skogssäv 91.

Vad ger då våra undersökta platser
för bild av hur området använts under
mellan- och senmesolitikum? Vi har en
stor spännvidd bland dateringarna, och
tror oss ana en gradvis förändring i hur
man använt området under senmesoli-

Exempel på tvärpilar tikum. Under mellanmesolitikum sak-
fran en av platserna.

nar vi lämningar efter stationära grup
per. Det enda spår vi har av att man va
rit i området är Eket 2, tolkat som 
lämningar från flera mindre läger. Där

ifrån har man sedan troligen fortsatt norrut ytterligare någon dagstur 
för att jaga. Detta ytterst tillfälliga utnyttjande av området har antag
ligen fortsatt ett tag in i senmesolitikum, vilket framgår av storleken på 
vår tidigaste lämning från perioden, som 14C-daterats till ungefär 5500 
f Kr. Denna består av två härdar på en strand, utan övrigt fyndmateri
al. Omkring sexhundra år senare ser vi att förhållandena har föränd
rats. Fyndmaterialet från boplatsen Lärkasjöhult 6 visar att man stan
nat ett par månader på udden vid sjön. Mängden fynd talar samtidigt 
för att man inte har behövt hushålla med flintan, utan istället haft rik
lig tillgång till råmaterial. Boplatsen var dåligt städad, och flera kärnor 
var av sådana storlekar att de hade varit möjliga att fortsätta bearbeta 
bipolärt ytterligare ett tag. Avfallsmaterialet var också storleksmässigt 
grovt och innehöll en mängd avslag som skulle kunna ha använts till 
redskap. Kvar på boplatsen fanns alltså flintmaterial som vi inte var 
vana att finna på mesolitiska boplatser i norra Skåne. Material som 
vanligen hade samlats ihop och tagits med vid boplatsernas övergivan
de. Råmaterialtillgången tyder på att man kommit dit från den flintri
ka kusten söderut. Vi tänker oss någon form av säsongsvistelse, som 
kanske blivit nödvändig då befolkningstrycket lett till en utarmning av 
resurserna i kustens närområde. Troligen har det blivit svårt att enkelt
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få tag i tillräckligt med vilt för att försörja en hel befolkning, och vissa 
grupper har troligen därför periodvis gett sig iväg till mer avlägsna 
jaktmarker.

Ytterligare åttahundra år framåt i tiden ser vi tecken på att säsongs
vistelserna har övergått till åretruntboende i området. Lämningarna på 
Jälla 5 påminner närmast om de tidigmesolitiska i sin karaktär. Mate
rialet är hårt utnyttjat, man har städat platsen väl och endast lämnat 
kvar det minsta avfallet. Kärnorna är framför allt slagna med bipolär 
teknik. Dessutom finns enstaka redskap som tillverkats i lokal flinta. 
Alla dessa inslag talar för att man inte längre har samma råmaterialin
flöde, och att kontakten med kusten har minskat. Ateretableringen i in
landet har belagts även längre söderut i Skåne, i Bökeberg, men då re
dan under inledningen av senmesolitikum 91. Kanske har avståndet till 
områden med flinta varit en av de faktorer som gjort att Nordvästskå
ne blivit intressant först senare. Samtidigt tänker vi oss att säsongsvis
telserna med utgångspunkt från kusten troligen i viss utsträckning fort
satt i området, utifrån bilden av de neolitiska lämningarna.
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Jägare, fiskare 
och bönder...

MOT SLUTET AV jägarstenåldern var landskapet i södra Sverige fortfa
rande inbäddat i en mer eller mindre tät lövskog. På fast mark dominera
de trädslagen ek, lind, alm, hassel och björk, och i våtmarker och längs 
sjöar och vattendrag växte björk och al. Tall var det enda barrträdet och 
förekom framför allt på mager sandjord och hällmark. Idag växer tall 
ofta på torvmossar, men under stenåldern hade torvmarkerna mer ka
raktären av alkärr eller en mer öppen starrvegetation.

Det har diskuterats hur tät den naturliga urskogen egentligen var un
der den föregående jägarstenåldern. Grundat bland annat på den rikli
ga förekomsten av pollen från hassel, som ju är ett ljuskrävande träd (el
ler egentligen en buske), så har det föreslagits att skogen redan då var re
lativt ljus och öppen. De öppna partierna kan ha skapats på naturligt 
sätt genom exempelvis stormfällen, svampangrepp eller blixtnedslag 
och sedan hållits öppna av betande vilda djur. Det har också föreslagits 
att stenåldersjägarna med eld eller på annat sätt medvetet skapade glän
tor i skogen för att på så sätt öka vilttillgången. Hur de än uppkom är 
det dock helt säkert att det funnits öppningar och gläntor i skogen efter
som det annars knappast hade funnits något vilt att livnära sig på.

I södra Sverige introducerades jordbruket som tidigast omkring 4000 
f.Kr. Med det neolitiska paketet från kontinenten kom flera olika sorters 
grödor och domesticerade djur, redskap och inte minst kunskap. Bland 
grödorna dominerade olika sorters vete och korn, och bland djuren gris, 
kor och får. Jordbrukets introduktion medförde stora och långtgående 
sociala förändringar redan under tidigneolitikum, men dess andel av 
ekonomin var av allt att döma fortfarande liten. Troligen var det först 
under senneolitikum, alltså ett par tusen år efter jordbrukets införande,
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som odling och djurhållning kom att utgöra en viktigare födokälla än 
den traditionella jakten, fisket och samlandet.

I samband med inledningen av denna ekonomiska omläggning under 
tidigneolitikum visar pollendiagram från södra Sverige, och även från 
många andra håll i norra Europa, att det också skedde en förändring av 
skogens sammansättning. Denna nivå i pollendiagrammen kallas för 
almfallet och karakteriseras av att pollenfrekvenserna av framför allt 
alm minskar markant. Ofta kan man också hos en del andra trädslag se 
förändringar på denna nivå, men hur det tar sig uttryck varierar från di
agram till diagram och det gemensamma draget är att just almkurvan 
går ned. Vad som kunnat ligga bakom har diskuterats flitigt under mer 
än femtio år av forskning. Eftersom almfallet tidsmässigt sammanfaller 
med jordbrukets introduktion i södra Sverige så ville man till att börja 
med se det som ett uttryck för de första böndernas röjningar och insam
ling av lövfoder till boskapen. Numera har man övergett sådana tolk
ningsforslag och vill hellre se naturliga orsakssamband. Mycket talar för 
att den drastiska minskningen speglar ett epidemiskt utbrott av almsju- 
ka, men det har också föreslagits att en klimatförändring kan ligga bak
om. Det ena behöver egentligen inte utesluta det andra. Tvärtom är det 
troligt att en snabb klimatförändring på ett eller annat sätt bäddat för att 
almsjukan vid denna tid fick karaktären av en farsot.

Att almfallet tidsmässigt sammanfaller med jordbrukets införande i 
södra Sverige får alltså antagligen ses som ett slumpmässigt samman
träffande. Det finns ytterligare iakttagelser som stödjer detta resone
mang. Minskningen skedde vid samma tidpunkt på kontinenten som i 
Sverige, men bönderna i det förstnämnda området hade då redan plöjt 
sin jord i närmare tusen år. Därför kan almfallet inte kopplas samman 
med att marken röjdes för odling. Ändå kan det inte uteslutas att det 
här i södra Sverige finns ett samband - men då troligen på andra hål
let, det vill säga att jordbrukets introduktion och etablering på ett eller 
annat sätt gynnades av almfallet. Om det stämmer att trädsjukan inne
bar en glesare och ljusare skog, så bör det också givetvis ha lett till 
bättre förutsättningar för röjningar, odling och bete. Almarnas ned
gång kan alltså ha haft viss betydelse för att jordbruket introducerades 
vid just den tiden i södra Sverige, även om förändringen naturligtvis 
hade kommit ändå förr eller senare.
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Det jordbrukspaket som introducerades kom dock inte att slå igenom 
fullt ut i alla områden. Som tidigare nämnts ovan fortsatte jägarekono- 
min att dominera under lång tid och landskapets skiftande naturförut
sättningar spelade stor roll. Framför allt var det i de centrala bygderna i 
slättområden, längs kuster och stora sjöar som ett system med både od
ling och djurhållning etablerades. I stora drag har skogen sett ut som un
der slutet av mesolitikum men något glesare. Andelsförhållandet mellan 
olika trädslag var något annorlunda än tidigare, men har varierat från 
område till område beroende på jordart, topografi och grundvattenför
hållanden. Generellt var dock almen mer fåtalig än under mesolitikum, 
även om den återhämtade sig tillfälligt under mellanneolitikum. Boken, 
som är ett av våra senast invandrade trädslag, dök upp på sina ställen 
mot slutet av neolitikum, men den fortsatte att vara sällsynt och det 
skulle dröja betydligt innan den fick en dominerande roll.

Förändringar i skogens sammansättning, som till exempel almfallet 
och bokens sena spridning norrut genom Europa, kan delvis förklaras
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med att klimatet förändrades. Det fuktiga och varma atlantiska klimat 
som präglat andra halvan av jägarstenåldern ersattes av ett mer konti
nentalt väder. Liksom under mesolitikum fortsatte det att vara relativt 
varmt, i synnerhet med varma somrar med medeltemperaturer som låg 
någon eller ett par grader högre än i nutid. Men på samma gång blev 
vintrarna kallare än tidigare och klimatet som helhet betydligt torrare. 
Att de yttre förutsättningarna förändrades framgår av undersökningar 
som visar på ovanligt låga vattennivåer i de dåtida sjöarna. Det kan i 
sin tur spegla ökad avdunstning, minskad nederbörd eller båda fakto
rerna i kombination. Bland trädslagen är just almen särskilt känslig för 
torka och därför har almens nedgång av en del forskare satts i samband 
med en förändring till ett torrare klimat.

Även om vi inte känner till detaljerna så är det troligt att föränd
ringarna i klimat och skogssammansättning kring övergången från 
mesolitikum till neolitikum också påverkade faunan, vilket i sin tur 
bör ha ändrat förutsättningarna för jakt, fiske och samlande. I sin för
längning har det också ändrat förutsättningarna för jordbruk och kan
ske gynnat en övergång från jägarsamhället till det samhälle där jord
bruket fick en gradvis allt större betydelse.

Studier under senare år visar tydligt att neolitiseringen tycks ske pa
rallellt i hela södra och mellersta Skandinavien från cirka 4000 f. Kr. 
och under några hundra år framåt9S. I början har inte förändringen av 
ekonomin och landskapet varit speciellt omfattande, men under den 
andra hälften av tidigneolitikum, från cirka 3500 f. Kr. och framåt, 
sker det en intensifiering i både odling och husdjurhållning. Samtidigt 
tar byggandet av bland annat megalitgravar fart, vilket innebär en tyd
lig monumentalisering av landskapet i södra Skandinavien.

Utvecklingen i södra och mellersta Skandinavien präglas av att ett 
antal centrala bygder etableras. I dessa områden hittar man spår efter 
en befolkning som huvudsakligen har levt av åkerbruk och tamdjur, 
men i många fall kan man också se att de fortsatt att jaga, fisk och sam
la in bär, växter och nötter. I Skåne kan vi se att bygderna etableras längs 
kusterna i slättområden och kring större vattendrag ". I anslutning till 
det område vi undersökte i nordvästra Skåne finns det en sådan bygd i 
området kring Rönne å och en i norr, kring Lagans dalgång.
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Neolitiska yxor.

Utanför de mer centrala delarna av trakterna kring Rönne å och La
gan finns det boplatser som har haft en något annorlunda karaktär. 
Vid ett stort boplatskomplex kring Jonstorp, som ligger på den östra 
delen av den ö som Kullen bildade vid den här tiden, finns det omfat
tande lämningar från neolitikum 100,101. Materialet domineras av den
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gropkeramiska kulturen, men det ingår även föremål som kan knytas 
till trattbägarkulturen och stridsyxekulturen. Boplatserna här har ofta 
tolkats som strandnära baser för havsjakt och fiske, något som stöds av 
bland annat benmaterialets sammansättning. Liknande lämningar 
finns också i anslutning till kusten i södra Halland och vid Lagan samt 
de mindre vattendragen som sträcker sig in i landet. Boplatserna följer 
vattendragen längs hela vägen, in i de småländska skogsbygderna och 
upp mot sjön Bolmen. Enstaka fynd visar att kolonisatörerna arbetat 
sig ännu längre in i landet 102. Att de olika neolitiska kulturgrupperna 
enbart skulle ha varit knutna till kusterna, stora vattendrag och sjöar 
eller slättbygder verkar alltså vara felaktigt. Visserligen fanns det stora 
koncentrationer av människor på sådana platser, men de mer perifera 
områdena har också ingått i den neolitiska ekonomin, i varje fall om 
man ser till spridningen av den materiella kulturen. Om vi tittar nog
grannare på lösfynden av olika typer av yxor i norra Skåne, så är det 
tydligt att det redan från inledningen av neolitikum har funnits män
niskor med en materiell kultur som i mycket liknar den i centralområ
dena. Ofta följer spridningen av lösfynden vattendrag som till exempel 
Lagan, Helge å och Emån ända upp på det småländska höglandet. Ef
tersom det varit jämförelsevis få undersökningar i dessa områden, är 
denna spridning av föremål något som ofta glöms bort i diskussionen 
om neolitikums kulturer.

Utifrån kartor med den dåtida havsnivån inlagd konstruerade vi en 
modell över hur undersökningsområdet skulle ha kunnat ingå i ett sys
tem av mer tätbefolkade centralbygder kring Rönne å i söder, Lagan i 
norr och de mer avlägsna, glesbebyggda områdena längre inåt land. Vi 
visste att havsnivån hade legat två till fem meter över den nuvarande i 
nordvästra Skåne under den här tiden, och när den äldre nivån fördes 
över på en digital karta framträdde ett fascinerande landskap. Vårt un
dersökningsområde låg mitt mellan slättbygden kring Rönne å i söder 
och ett enormt lagunområde kring Lagan i norr. I väster bildade 
Hallandsåsen en bro ut mot kusten och i öster fanns ett spännande 
landskap, helt sönderskuret av vattendrag, sjöar och våtmarker. Det 
fanns alltså goda möjligheter att snabbt ta sig till och från området på 
vattenvägar från många håll.
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Översiktsiktskarta över nordvästra Skåne och södra Halland som visar 
förhållandet mellan land och vatten under neolitikums första del.

Frågan var om människor hade bott i inlandet under hela året eller 
om de endast hade uppehållit sig här under vissa perioder, då de kun
de utnyttja naturens resurser maximalt? Kanske kom de bara hit för att 
jaga och fiska några veckor varje år?

Tyvärr blev det neolitiska fyndmaterialet från de första provunder
sökningarna mycket sparsamt. Endast en plats, Bjärabygget, innehöll 
fynd värda att studera närmare. Utöver detta fanns enstaka platser 
med bara ett fåtal fynd, oftast i form av ett eller annat flintavslag med 
slipyta. Det var till och med så att vi utifrån resultaten ställde oss tvek
samma till en fortsättning på det neolitiska projektet överhuvudtaget. 
Men det räckte med fynden från en enda provgrop, för att vi skulle 
ändra denna uppfattning radikalt.
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Den där dagen var vi bara två arkeologer på grävningen. Fredrik 
mätte in nya rutor med totalstationen, och jag tog mig an rutan 
i fuktbålan mellan de två kullarna. Jorden var fuktig och den 
gick inte att sålla. Istället kastades jordmassorna upp på ett 
hackbord. Ett fynd! Nej, bara det blanka skalet av en rottråd. 
Ganska snart försvann den första entusiasmen när jag med 
grävsleven sökte igenom jorden på bordet. Hela förmiddagen 
förflöt utan ett enda fynd. Till slut började jag ana den grusiga 
sandbotten. Nu krävdes bara raka profilkanter. Snart skulle det 
vara klart. Med grävsleven skar jag lodrät ner längs en av kan
terna. När jag förde undan jorden blänkte det till i hörnet. Sam
tidigt som jag ropade på Fredrik, arbetade jag febrilt med att ta 
fram fyndet. I botten av rutan låg ett stort yxliknade föremål av 
flinta, det mest fantastiska så här långt under förundersökning
en. Vi kunde se eggen, men också hur man slagit spån frän nack- 
partiet. Efter att betraktat fyndet ett tag återupptogs arbetet 
med profilkantema. Fredrik hann väl gå ett tiotal meter. Sedan 
var det dags igen. Intill det första fyndet låg ett cylindriskt spån- 
block. Vild av glädje rusade jag upp och ner för de omgivande 
kullarna. Under de senaste veckorna hade vi glatt oss åt alla 
flintfynd, hur små och obetydliga de än må ba varit. Och nu, 
som en blixt från en klarblå himmel, två makalösa fynd på en 
och samma gång. Frågan var förstås given. Fanns det flera före
mål att hitta? Tillbaka i rutan sökte jag på samma ställe igen och 
nästan direkt stötte grävsleven på något hårt. Ett tredje flintfö
remål var upptäckt! Mobiltelefonen gick varm och allt fler arkeo
loger samlades på platsen. Under deras uppsikt grävde jag fram 
vad som vad skulle visa sig vara det sista föremålet. Det var nå
got som liknande ett klumpigt förarbete till en tjocknackig yxa 
som vägde nästan ett kilo. Upprymd av upptäckten tog det flera 
dagar innan jag kom ner i varv igen. Om jag kom ihåg att bjuda 
på fyndtårta? Det minns jag faktiskt inte.

”Cecilia Cronberg”
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Det vi funnit i en fukthåla vid Lärkasjöhult var ett neolitiskt offer bestå
ende av ett cylindriskt spånblock och två märkliga hybrider - till häften 
spånblock, till hälften något som liknade neolitiska yxor. Vid den fort
satta undersökningen på platsen fann vi också spridda neolitiska fynd 
på höjderna kring fukthålan. Situationen blev ännu bättre när vi upp
täckte en sedan tidigare okänd, neolitisk boplatslämning vid Pålsholm, 
knappt en kilometer söder om Lärkasjöhult. Här hade vi endast förvän
tat oss mesolitiska lämningar, men överraskades av ett relativt stort och
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varierat flintmaterial och dessutom keramik från neolitikum. Efterhand 
som undersökningarna fortskred började vi sakta ana ett mönster. De 
ofta svaga spåren av neolitisk närvaro hittades konsekvent på samma 
platser eller i samma miljöer som de mesolitiska lämningarna. Fanns 
inga mesolitiska flintor, så fanns oftast ingenting annat heller. De tidi
gare fångstkulturerna hade uppenbarligen valt att använda samma lä
gerplatser under lång tid, förmodligen beroende på att de låg i närheten 
av bra transportvägar längs vattendragen och rullstensåsarna samt inte 
minst att det funnits gott om villebråd i närheten. Att också de neolitis- 
ka grupperna i området valt dessa platser borde ju vara av betydelse när 
vi funderade kring vad de egentligen hade gjort här och hur länge de 
hade uppehållit sig på platserna under året. Med ny inspiration gick un
dersökningarna vidare. Nu visste vi att det verkligen fanns neolitiska 
lämningar i området. Frågan var bara hur vi skulle tolka dem?

137



Jaktstugan på udden
Bjärabygget - en boplats

Man kan lätt föreställa sig den lilla 
byggnaden invid den forna strandkan
ten vid Bjärabygget, liten, grå och an
språkslös. Väggarna har kanske varit 
byggda av stående, ojämna plankor 
satta i syllstockar som vilat på några 
stenar, och taket har förmodligen be
stått av vass som samlats in längs sjöns 
stränder. Inne i hyddan har det funnits 
en rad med tre stolpar som burit tak- 
nocken. Ingången har legat mot sjösi
dan och bredvid dörren intill ytterväg
gen kan man tänka sig små gropar med 
ben från fisk och skogsdjur, blandat 
med enstaka hornfragment och flint
avfall. Marken runtomkring har troli
gen varit upptrampad mellan de upp
stickande stenblocken. Nere vid stran
den har man styckat djurkroppar, 
skrapat skinn och bearbetat ben och 
horn och där har det legat fler avhugg
na hornstumpar och rosenkransar från 
både älg och hjort. Här fanns inga ri
kedomar mer än det som skogen och 
sjön gav, men det räckte för att man 
skulle söka sig hit. Människorna som 
nyss dragit vidare till en annan plats i 
sina kanoter, tog med sig det som fort
farande har gått att använda - kanske 
ett lerkärl, en skinnpåse med flintkär
nor och några fisknät.

På en udde som vätter ut mot en 
större våtmark hittade vi alltså läm
ningar efter en liten neolitisk boplats. 
Den kvartärgeologiska undersökning
en av våtmarken visade att bosättning
en hade legat nära stranden vid en öp
pen sjö som efter hand vuxit igen. 
Strax utanför udden fanns en markant 
holme som en gång i tiden hade varit 
avskiljd från land av en smal vatten
passage. På den forna stranden hittade 
vi spåren efter vad människorna hade 
gjort på platsen. Fynden bestod av någ
ra flintredskap och avfallet från till
verkningen av dem.

Redskapen utgörs av fyra skrapor, 
ett kombinationsredskap som använts 
som skrapa och kniv, en borr och en 
tvärpil. Dessutom hittade vi ett retu
scherat spån och fem retuscherade av
slag. Utöver detta fanns endast fem 
spån - resterande flintor utgjordes av 
avslag eller avfall. Karaktäristiskt för 
hela platsen är att flintorna är mycket 
små, och det gäller även de färdiga red
skapen. Vi förmodar att detta är ett re
sultat av att flintan i dessa trakter varit 
en dyrbar resurs och att man därför 
har utnyttjat råämnena så långt det va
rit möjligt. De flesta avslagen visar att 
man bearbetat plattformskärnor med
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direkt teknik, men de enda två intakta 
kärnor som påträffades var bipolära.

Slitspårsanalysen av verktygen vi
sade att man sysslat med styckning av 
djurkroppar och bearbetning av skinn, 
ben och eventuellt horn. Mycket talar 
därför för att boplatsen framförallt 
har använts för jakt, fiske och insam
ling. Ett av verktygen hade dessutom 
använts för att skära vass eller ag. Ef
tersom man samtidigt kan se att läm
ningarna på platsen inte är speciellt 
omfattande talar det mesta för att man 
endast bott här tillfälligt, kanske bara 
under några dagar eller veckor varje 
år.

I samband med att ett flintrikt om
råde ovanför stranden grävdes ut, bör
jade också enstaka stenar dyka upp.

Inget konstigt med det, men alltefter
som det gamla markplanet frilädes 
kom emellertid mer och mer sten i da
gen, och intressant nog låg bland dessa 
en underliggare som fungerat som mai
sten. Dessutom fanns det ytterligare 
några större stenar med flat ovansida 
inom området. Av försiktighetsskäl lät 
vi stenarna ligga kvar. När den utgräv
da ytan växte i omfattning kunde vi så 
småningom skönja ett mönster. Ste
narna bildade en närmast rektangulär 
packning. Vi blev allt mer övertygade 
om att det rörde sig om någon form av 
ett golv inne i en byggnad. Vissa av de 
större stenarna ute i kanten lutade vis
serligen lite på grund av senare tiders 
markutnyttjande, men låg annars i 
stort sett på samma nivå. Det verkar
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1-14 Flintföremål från Bjärabygget. 1-2 Bipolära kärnor. 3-6 Slaktredskap. 7 Redskap för 
bearbetning av ben. 8 Hyvel för träbearbetning. 9-11 Skrapor använda mot skinn (varaven med 

skaftningsspår). 12 Multiverktyg. 13 Skjutskadad tvärpil med kvarvarande slipyta.
14 Eldslagningsflinta med kvarvarande slipyta.
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som om dessa fungerat som syllstenar i 
väggkonstruktionen. Hyddan eller hu
set har varit nära sex meter långt och 
knappt tre meter brett med en total in
neryta på omkring sexton kvadratme
ter. Den östra gaveln var rundad med
an den västra var i stort sett rak. Mitt 
på den västra gaveln saknades sylisten, 
vilket tyder på att här kan ha funnits 
en ingång. Precis utanför det sydvästra 
hörnet hittade vi en grop, som bland 
annat innehöll flintavfall, avslag och 
splitter.

Bristen på träkol och fynd i kon
struktionens stolphål gjorde att dessa 
inte kunde dateras. I ett försök att i 
varje fall få en indirekt datering av 
byggnaden, samlades träkol in från 
den svagt humösa sand som fanns un
der syllstenarna. Två av proverna kun
de 14C-dateras till den första hälften av 
mellanneolitikum. Ytterligare ett kol
prov, taget ur botten av ett sentida röj- 
ningsröse i närheten, gav samma date
ring. Däremot daterades gropen vid 
den västra gaveln till tidigneolitikum.

Om vi tittar närmare på byggna
dens baskonstruktion, så ter sig upp- 
allningen på syllar ganska naturlig i en 
stenig miljö. Kanske har detta varit en 
generellt använd metod i området för 
att slippa gräva och baxa bort tunga 
stenar, samtidigt som golvytan lyfts 
upp en bit från det ojämna underla
get? De jämförande exemplen från

Skandinavien är inte många, men det 
finns åtminstone några kända hyddor 
där någon form av stenfundament har 
använts. Bland annat förekommer det i 
östra Mellansverige och i södra Norr
land. Så hittades till exempel vid Frä- 
kenrönningen i Gästrikland sju till åtta 
ovala stenkretsar som har utgjort nå
gon slags väggkonstruktion till grop- 
keramiska hyddor 103. Likaså finns i 
Rödsmyr i södra Norge lämningarna 
efter ett rektangulärt hus och två min
dre, ovala hyddor som har haft någon 
form av stengrund. Samtliga byggna
der i Rödsmyr daterades till mellan
neolitikum och kan knytas till strids- 
yxekulturen och den lokala formen av 
gropkeramisk kultur 104, los. Från Skåne 
finns tyvärr inga andra exempel på 
detta byggnadssätt, och konstruktio
nen på Bjärabygget har dessutom en 
betydligt mindre boyta än de flesta av 
de samtida långhusen i centralområde
na 106. Utifrån boarean liknar den allt
så mest de tidigare nämnda hyddorna 
längre norrut i Skandinavien.

Stenåldersboplatsen vid Bjärabyg
get har legat avsides från de två närms- 
ta rika neolitiska jordbruksbygderna. 
Om vi blickar tillbaka på det inledan
de resonemanget om den neolitiska 
kulturen i Skåne, så står det helt klart 
att byggnaden på boplatsen är betyd
ligt mindre än de flesta av dem som 
fanns på jordbrukarnas gårdar i Rönne



Detaljerad plan över Bjärabygget med flintfynden inprickade.

å:s och Lagans dalgångar. Boplatsens 
storlek och det begränsade fyndmate
rialet gör att den med största säkerhet 
inte skall betraktas som permanent.

Man har visserligen byggt en bostad 
på platsen, men även på en mer tillfäl
lig boplats behöver man tak över huvu
det. ■



Uppe på höjden
Pålsholm 2 - ett jaktläger

Plötsligt föll bitarna bokstavligen på 
plats. Efter att länge ha suttit och puss
lat, passade det lilla avslaget perfekt 
ihop med spånet. Äntligen fanns det en 
direkt koppling mellan den östra och 
den västra ytan. Snart såg vi också att 
det fanns fler bitar som hörde ihop, till 
exempel låg det avslag från en sönder
slagen slipad yxa, tillverkad i den ovan
ligare falsterflintan, på båda ytorna. 
Dessutom kunde avslagskärnorna av 
danienflinta med stor sannolikhet här
ledas till en enda ursprunglig flintno- 
dul. Det fanns därför all anledning att 
tro att de båda ytorna med ett tiotal 
meter emellan hade varit delar av en 
och samma boplats. Att vi inte kunde 
passa ihop så särskilt många flintor vi
sade att bosättarna tagit med sig en 
stor del av flintmaterialet när man dra
git vidare.

Precis som på boplatsen vid Bjära- 
bygget hade en del av redskapen till
verkats av slipade flintyxor. Vi hittade 
ett tjugotal flintor med slipyta som ut
gjorde delar av minst tre neolitiska 
yxor. En större del av en yxa hade kom
mit till användning som kärna och av
slöjades endast genom en mycket liten 
slipad yta på ena sidan. I det här fallet 
rörde det sig förmodligen om en tjock- 
nackig yxa, som senare använts som

spånkärna. Vi satt länge och försökte 
passa in alla fynd av spån och avslags- 
bitar med slipyta på kärnan. När det 
efter många om och men lyckades var 
tillfredställelsen stor. Utöver yxkrop- 
par hade man även använt sig av ett 
par större kärnor av danienflinta. Be
arbetningen hade huvudsakligen gjorts 
på flata plattformar med direkt tillslag 
av knacksten, men precis som vid Bjä- 
rabygget fanns det också här tydliga 
exempel på bipolär bearbetning. Flint
analysen visar således att man utnytt
jat råmaterialet till det yttersta. Återi
gen ser vi att flintan behandlats som en 
mycket dyrbar resurs.

Genom slitspårsanalysen kunde vi 
urskilja flera olika aktiviteter på plat
sen, såsom styckning av djurkroppar 
och arbeten i trä, ben och horn. Två 
spånknivar visade sig ha använts på 
växtfiber. De tre skraporna från plat
sen hade alla spår efter kontakt med 
trä, och ett av exemplaren hade dessut
om varit skaftad.

För ovanlighetens skull hittade vi 
också ett tjugotal keramikskärvor som 
troligen kommer från ett och samma 
kärl. Skärvorna var mycket vittrade och 
kunde till en början endast ges en all
män datering till förhistorisk tid. God
sets bruna nyans och grova magring
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1-16 Flintföremål från Pålsholm 2.
1 Återsammansatt kärna med slipytor. En av skraporna visade sig ur
sprungligen ha varit ett avslag från kärnan. 2-5 Slaktverktyg. 6-7 
Redskap med kiselpolering från trä- och växtfiber. 8-10 Redskap för 
hyvling av horn och ben. 11-12 Träberabetningsverktyg. 13 Skinn

skrapa med slipyta. 14 Skrapredskap med generisk polering. 
15-16 Tvärpilar, varav en med kraftig skjutskada.
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gav dock starka associationer till neo- 
litisk keramik. Fynden visade sig kun
na ge ytterligare dimensioner till den 
neolitiska närvaron i regionen. En ler- 
keramisk analys visade nämligen att 
kärlet gjorts av glaciallera och att mag- 
ringen bestod av en vittrad bergart 
som är vanlig i området kring Hal
landsåsen 107. Detta innebär att kärlet 
kanske har tagits med av en grupp 
människor som egentligen kom från 
området kring Lagan.

Boplatsens läge, på en höjdrygg långt 
ifrån närmsta sjö eller vattendrag, tedde 
sig udda om vi jämförde med de andra 
lokalerna i området. Det relativt rika 
och varierade fyndmaterialet tydde emel
lertid på att man uppehållit sig en läng
re tid på platsen, åtminstone mer än 
några dagar. Dessutom visade det mar
kanta inslaget av skrap- och skärred
skap tillsammans med fynden av tvärpi
lar på att bosättningen på höjden hu
vudsakligen har varit inriktad på jakt.*
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En plats att återvända till
Lärkasjöhult 7 - en lägerplats

Återigen är vi tillbaka på udden vid 
Lärkasjöhult, den fyndrika lokalen med 
lämningar som spänner från senpaleoli- 
tikum till senneolitikum. De små neoli- 
tiska lägerplatserna som hittades låg ut
spridda, ofta något uppdragna från 
stranden, i skyddade lägen. Den neoli- 
tiska närvaron kunde främst konstate
ras genom förekomsten av flintor med 
slipytor, men även i en del redskap som 
skrapor och pilspetsar, samt fynden av 
keramik. Här hade man tillbringat någ
ra dagar, tillverkat redskap, jagat och 
hanterat byten och kanske fiskat. Vid 
varje besök hade grupperna lämnat 
kvar några få redskap, lite avfall och ib
land ett sönderslaget keramikkärl. Att 
exakt fånga och datera alla de tillfällen 
som man har uppehållit sig här under 
neolitikum är emellertid omöjligt, efter
som lämningarna är så små och sprid
da. Allt talar dock för att det handlar 
om minst sex olika tillfällen i samband 
med jakt- och fiskeexpeditioner. Dessa 
nedslag representerar en lång tidsperi
od, från tidigneolitikum till senneoliti
kum och även äldre bronsålder. Men 
sannolikt har folk slagit läger i närheten 
vid många fler tillfällen under den mer 
än 2000 år långa perioden.

Ett problem som vi gång efter an
nan stött på är svårigheten att skilja

flintmaterialen åt från senmesolitkum 
och tidigneolitikum. Genom att de ma
teriella kulturerna delar många gemen
samma drag, och genom att bristen på 
råmaterial framtvingar likartade tek
nologier blir den kronologiska bilden 
suddig. Just på den här platsen var pro
blematiken extra tydlig. Vissa redskap, 
spån och avslag hade rester efter slipy
ta och kunde på så sätt åldersbestäm- 
mas närmare. Däremot var artefakter 
utan spår efter slipning nästan omöjli
ga att datera. Inte minst gällde detta 
tvärpilarna som är identiska under 
senmesolitikum och neolitikum. Vi är 
därför ganska säkra på att det neolitis- 
ka materialet på Lärkasjöhult egentli
gen är större än det vi presenterar här. 
Även om materialblandningen således 
blev besvärande, så var det ändå fullt 
möjligt att urskilja flera neolitiska lä
gerplatser.

Den äldsta lämningen från neoliti
kum låg på södra delen av udden i ut
kanten av undersökningsområdet. Man 
har haft en höjdsträckning i ryggen och 
den lilla viken framför sig, så läget kan 
sägas ha varit väl skyddat mot väder 
och vind. Här fanns de spridda läm
ningarna efter ett litet jaktläger. Delar 
av ett sönderslaget keramikkärl gjorde 
att vi kunde datera platsen lite närmare.
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Friläggning av en neolitisk yta i storskogen.

Skärvorna har en dekor i så kallad Vi- 
rumstil. Denna form av utsmyckning 
knyts till trattbägarkulturen och läm
ningen dateras till slutet av tidigneoli- 
tikum. Bara ett femtontal meter söde
rut hittade vi ännu ett krossat kärl av 
en liknande godstyp. De flesta av dessa 
skärvor saknar emellertid dekor, men 
en skärva har ett streck som kan vara 
en del av en bukornering. Keramiken 
är på grund av det dåliga skicket na
turligtvis svårdaterad, men allt tyder 
på att också den med stor sannolikhet 
härstammar från trattbägarkulturen.

Några av skärvorna skickades till en 
lerkeramisk analys. I tunnslip studeras 
exempelvis typen av magring och vil
ken lera som använts. Intressant nog 
visade det sig att båda kärlen kan vara 
lokalt tillverkade 107. Kärlet dekorerat i 
Virumstil är framställt av moränlera 
som finns i området. Det andra kärlet 
var tillverkat i en glaciallera, som 
främst finns i slättområdena i söder 
och norr, men som också kan finnas i 
små isolerade fickor längs med Pinnå- 
dalgången. Det är alltså vara fråga om 
åtminstone ett kärl som med säkerhet
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1

En rekonstruktion av kärlet med dekor i virumstil. Ytan har försetts 
med hängande bågar gjorda i tvärsnoddsornamentik.

tillverkats lokalt. Något som stärker 
antagandet att båda två framställts i 
trakten, är att leran i de båda kärlen 
magrats med exakt samma typ av kros
sad bergart. Detta kan också tyda på 
att de framställts vid ett och samma 
tillfälle.

I anslutning till keramikkärlet av 
Virumstil fann vi flintor som ur
sprungligen slagits av från tre slipade 
yxor. Tre redskap, en skrapa, ett spån 
med retusch samt en knacksten hade 
fortfarande kvar rester av slipytan. Att 
urskilja vilka övriga flintor som är 
neolitiska är som tidigare påpekats 
problematiskt. Sex skrapor har, via 
sina specifika morfologiska drag be
stående av fint tandad retuschering,

bedömts tillhöra den neolitiska perio
den. Genom slitspårsanalys av redska
pen kunde vi se att människorna fram
för allt styckat upp djurkroppar och 
skrapat skinn. Förmodligen kan dess
utom ett antal av tvärpilarna knytas 
till den här fasen, och i så fall visar ma
terialet att man ägnat sig åt jakt och 
tillvaratagande av vilt.

Utöver denna lämning visar datera
de härdrester att folk varit på plats ock
så under övergången från mesolitikum 
till neolitikum. Annars är det främst 
under mellersta neolitikum som man 
vistats här. Fynd av mellanneolitiska 
spånpilspetsar på flera ytor visar på 
sporadiskt nyttjande i samband med 
jakt. Men, det finns också ett antal fynd
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Exempel på neolitiska flintföremål från Lärkasjöhult. 1-3 Skärverktyg med generisk 
polering. Troligtvis rör det sig om tre slaktknivar, varav två med kvarvarande slipyta. 4 Skrap- 

verktyg använt på färskt eller fuktat skinn. 5-6 Tångefragment från två spånpilsetsar.
7 Slaktkniv med slipyta som sedermera omhuggits till skinnskrapa.
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av flathuggna pilspetsar som tydligt 
anger att platsen inte varaktigt övergi
vits. Även i slutet av den neolitiska pe
rioden och i början av bronsåldern har 
man fortsatt att besöka platsen.

Som vi har sett så måste alla de här 
små boplatserna på uddarna vid Lär- 
kasjöhult tolkas som spåren efter ett 
antal mer eller mindre tillfälliga vistel
ser. Området har använts till och från

under långa tidsrymder och ansam
lingen av material måste ses i ljuset av 
detta. De ytor man valt att använda 
har legat väl skyddade, men ändå 
strandnära. Även om materialsamman
blandningar lagt en del hinder i vägen, 
så står det utifrån flintanalyserna och 
lokaliseringen av lägren helt klart att 
människor långt fram i tid kommit hit 
för att jaga och fiska. ■

Rikedomen sänktes i dyn
Lärkasjöhult 12 - en offerplats

Visserligen var udden vid Lärkasjöhult 
den mest fyndrika platsen inom hela 
vägsträckningen, men det var särskilt 
offerfyndet som kom att förändra vår 
bild av mellanneolitikum i området. I 
skenet av de små flintor som vi hittade i 
övrigt ter sig fyndet i form av två speci
altillverkade kombinationer av yxa och 
spånkärna samt en cylindrisk spånkär- 
na som gigantiskt. Det måste helt enkelt 
ha representerat ett stort värde och ty
der således på ett offer utöver det vanli
ga. De två kombinationerna av yxa 
och spånkärna har tillverkats speciellt 
för att fungera som kraftfulla symbo
ler, och tillsammans med den mer var
dagliga cylindriska spånkärnan visar 
de på rituella handlingar som på sitt

sätt har anknytning till alldagliga syss
lor. Placeringen av offret på grunt vat
ten nere i den lilla viken, omgiven av 
höjder på nästan alla sidor, ger ett in
tryck av att man har velat utföra hand
lingen offentligt, som på en arena. Kan
ske har grupper av människor stått på 
höjderna runt viken och noggrant iakt
tagit varje detalj i offerceremonin.

En liten flintbearbetningsplats låg 
på stranden intill. Fynden av sex tvärpi
lar och femton förarbeten, tillsammans 
med en mängd splitter och avfall visade 
på pilspetstillverkning. Avsaknaden av 
kärnor tydde på att de tagits med när 
man lämnade platsen. Eller var det 
dessa kärnämnen som offrades i viken? 
En intressant detalj är att flintan på
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flintbearbetningsplatsen är oerhört lik 
materialet som de offrade föremålen är 
tillverkad av.

Offerfyndet kan dateras till mel- 
lanneolitikum, eftersom denna typ av 
cylindriska spånblock är en av ledar- 
tefakterna för perioden. Föremålen låg 
alldeles intill varandra, kanske ned
tryckta i en dyig botten. Hur förklaras 
då en sådan handling? Det som talar 
för att det verkligen rör sig om ett of
fer är dels föremålens inbördes place
ring samt att de deponerats i våtmarks- 
miljö. Liknande mellanneolitiska offer 
i skånska våtmarksmiljöer är bland 
annat kända från Hagestad mosse vid

Löderup och ett källsprång vid Stora 
Köpinge 108. Eftersom flinta är sällsynt 
i nordvästra Skåne och de tre föremå
len vägde nästan två kilo tillsammans, 
representerar de också ett stort värde 
som råmaterial för redskapstillverk- 
ning. En alternativ förklaring skulle 
kanske vara att avsikten med depone
ringen varit att gömma undan arbets
material till nästa besök på platsen. 
Trots att vi genomsökte hela den forna 
viken stod fynden kvar i ensamt ma
jestät. Den enda rimliga förklaringen 
är att det rört sig om ett enda tillfälle 
då någon offrat flintan till högre mak
ter. ■
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De neolitiska lämningar som vi undersökte i nordvästra Skåne måste 
alla tolkas som spår efter tillfälligt använda boplatser för begränsade 
jakt-, fiske- och insamlingsexpeditioner. Det finns inget i det arkeobo- 
taniska analysmaterialet som tyder på att man sysslat med odling i 
området. Dessutom finns heller inga indikationer på en mer omfattan
de betning, vilket gör teorin om att husdjurshållning spelat en viktig 
roll mindre sannolik. Visserligen finns det svaga tecken på begränsad 
betning i den södra delen av Pinnådalgången, men genom att de är re
lativt diffusa tyder de åtminstone inte på ett intensivt utnyttjande. Pol
lenfynd vid Flinkasjön av svartkämpar kombinerat med en ökning av 
gräs, indikerat dock att det funnits enstaka betade marker i området 
redan under yngre stenålder. Utifrån denna grundläggande slutsats 
finns det enligt vårt sätt att se det endast två möjliga tolkningsalterna
tiv utifrån det nuvarande kunskapsläget.

Enligt det första tolkningsalternativet skulle lämningarna vara spår 
efter en fast befolkning i området. De har levt som jägare/samlare och 
flyttat runt efter årstidernas växlingar. Det vi har hittat hittills skulle i 
så fall vara de mer tillfälliga boplatserna som endast använts under 
några dagar eller veckor. Det finns ännu så länge inga spår efter några 
större, mer permanenta boplatser i området, men eventuellt kan man 
tänka sig att vissa av de mer omfattande, ytinventerade boplatserna i 
området kan vara spår efter sådana. Tyvärr saknar vi emellertid ännu 
så länge undersökningar av motsvarande platser, varför vi inte kan 
vara säkra på att den här förklaringen är riktig.

Enligt det andra tolkningsalternativet är lämningarna spår efter 
jakt-, fiske- och insamlingsexpeditioner som bestått av mindre grupper 
från centralområdena kring Rönne å:s och Lagans vattensystem. Man 
har utnyttjat resurser i området när de givit maximal utdelning och en
dast uppehållit sig här under kortare tidsperioder. Alternativt skulle 
man även kunna tänka sig att mindre grupper från centralområdena 
fört med sig boskap hit för att ha dem på skogsbete under sommaren. I 
samband med detta kan folk även ha försörjt sig på jakt, fiske och in
samling.

Det verkar som om framför allt höglandsområdena utnyttjades 
som jaktmarker och på sina håll också som resursområden för tillfällig
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KXX3 centrala neolitiska bygder
t^^l områden med jakt- och fiskeboplatser

En tänkbar bild över gränser och kontaktytor mellan de jordbrukande 
centralområdenas befolkning och de neolitiska jägargrupperna.

betesdrift. Tolkningen grundar sig på att pollendiagram från höglands- 
miljöer uppvisar få eller inga sädespollen från större delen av neoliti- 
kum, men däremot en svag men stadig signal av betesindikatorer. Först 
från och med senneolitikum uppvisar pollendiagrammen tecken på ett 
intensivare bete i höglandsmiljöerna, och samtidigt även ett genom
brott för odlingen.

Vi kunde alltså vänta oss att vårt undersökningsområde i höglands
miljöerna i norra Skåne under neolitikum främst användes för jakt, 
men kanske också för skogsbete. Någon lokalt etablerad jordbrukskul
tur fanns antagligen inte, utan de herdar och boskap som rörde sig i
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området bör ha kommit från någon jordbruksbygd på slätten vid Rön
ne å, från Bjärebygden eller från Laholmsslätten eller Lagadalen.

Enligt vår mening är båda tolkningsalternativen fullt möjliga. Dess
utom kan man naturligtvis tänka sig kombinationer av dem, det vill 
säga att det funnits både bofasta grupper och tillfälliga gäster i områ
det, och att de samsats om resurserna och dessutom haft kontakter och 
ett visst utbyte med varandra. Kanske kan man också tänka sig att det 
ibland uppstått konflikter mellan de två grupperna, jägar-samlare och 
boskapsskötare, och att det i vissa fall lett till våldsamheter.

Vad som skulle kunna tala för att det verkligen har funnits en bofast 
befolkning i området är att man på merparten av de undersökta platser
na använt sig av en speciell bearbetningsteknik för flintan. Denna bipo
lära teknik har som främsta syfte att hushålla med och utnyttja en så 
stor del av det tillgängliga råmaterialet som möjligt. Förhållandet talar 
för att flintan har varit en knapp resurs för människorna i området, och
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detta kan i sin tur betyda att det faktiskt inte rört sig om grupper som 
kommit från centralområdena i söder och norr. I områdena kring Rön
ne å och Lagan är teknologin mer sällsynt och framförallt i söder har 
flintan varit betydligt mer lättåtkomlig. Sammantaget skulle detta allt
så göra det mer sannolikt att det har rört sig om en lokal, bofast befolk
ning som snarare rört sig runt i området. Flintan, oftast i form av kan
ske redan trasiga flintyxkroppar, har man fått genom kontakter med 
grupper i centralområdena, och därifrån kan man också ha fått något 
eller några av de keramikkärl som vi har hittat resterna av. Naturligt
vis skulle det lika väl kunna vara så att det verkligen rör sig om tillfäl
liga expeditioner till området, och att man använt sig av en speciell be- 
arbetningsteknik när man har befunnit sig här, återigen med syftet att 
spara på den medhavda flintan.

Om vi ser närmare på resultaten från den lerkeramiska analysen, så 
konstaterades att åtminstone de två keramikkärlen från Lärkasjöhult 
troligen inte kommer utifrån 107. Det är framför allt den likartade mi
neralogiska sammansättningen på magringen som knyter samman kär
len och kopplar dem till regionen.

Detta är extra intressant, eftersom kärlet med dekor i virumstil har 
närmast exakt samma utseende som keramiken från mera centrala byg
der längre söderut i Skåne. Det betyder i sin tur att någon med god 
kunskap om trattbägarkulturens keramiktradition har befunnit sig 
lång norrut, men istället använt en lokal råvara. En sådan kunskapsö
verföring kan förklaras på flera sätt, men en spännande lösning är att 
snegla på vad socialantropologiska studier har att förmedla. Ofta, vi
sar det sig, är det kvinnorna som står för framställningen av kera
mik109. Överförs detta på situation i norra Skånes bondestenålder så 
skulle man kunna tolka det som att också kvinnor deltagit i de olika 
expeditionerna. Att fälla vilda bytesdjur har för det mesta annars be
traktats som en manlig sfär, även om det i etnografiska framställning
ar också finns belägg för att båda könen ibland varit aktiva i jakten. 
Det har till och med visat sig att jaktpartier där män och kvinnor sam
verkar har en större chans att lyckas 8S.

Om vi istället ser på analysen av kärlet från Pålsholm 2 så gav den 
ett helt annat resultat. Kärlet är framställt i glaciallera och magringen
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består av en vittrad bergart som är vanlig i området kring Hallandså
sen. Troligen har det därför tillverkats i centralbygden kring Lagandal- 
gången och transporterats till området vid Pinnan. Möjligen har kru
kan anskaffats av en lokal grupp som en del av ett utbyte, eller kanske 
har strövpartier på jakt den som haft med sig.

Vilka av tolkningsalternativen stöds då av den lerkeramiska analy
sen? Det finns tecken på att man både har tillverkat keramik lokalt som 
har haft stora likheter med den från centralbygderna och att man för
modligen också importerat keramik därifrån. Skulle detta kunna stöd
ja tolkningen att det funnits både en bofast jägar-samlarbefolkning 
och tillfälliga besökare från centralbygderna i området? En fascineran
de möjlighet är att variationen i keramikmaterialets sammansättning, 
och framförallt den intressanta kombinationen av lokala och importe
rade drag hos Virumkärlet, skulle kunna vara ett tecken på så kallad 
exogami, det vill säga att man har gift sig utanför den egna gruppen. I 
det här fallet kan det ha rört sig om kvinnor från centralbygderna, vil
ka efter giftemål flyttat till männens grupper i Pinnans dalgång i sam
band med detta tagit med sig sitt traditionella sätt att göra keramik. 
Väl på plats har man sedan använt lokala råvaror. Detta skulle i så fall 
vara ett tecken på täta kontakter mellan centralbygdernas mera tydligt 
uttalat neolitiska kultur och de perifera bygdernas jägar-samlargrup- 
per som fortfarande huvudsakligen upprätthöll en äldre livsstil.

Vad finns det då egentligen för inbördes likheter och skillnader mel
lan de neolitiska boplatserna i nordvästra Skåne? Kan man se att man 
har valt att placera dem i olika topografiska lägen i landskapet eller 
verkar de alla ha samma typ av placering? Även om antalet neolitiska 
lämningar inte är så stort, samtidigt som också fyndmaterialet i många 
fall är begränsat, kan man ändå få en inblick i människornas liv genom 
att jämföra de olika boplatsernas placering i landskapet, fyndmateria
lets sammansättning och vilka verksamheter som kan spåras i funk
tionsstudier av flintredskapen och keramikanalys. Ett genomgående 
drag är att man har placerat sina läger i anslutning till sjöar och åar, 
något som i all enkelhet talar för att kommunikationsmässiga aspekter 
har varit viktiga. Ofta kan man också se att de placerats i lägen som 
har varit bra ur jakt- och fiskesynpunkt. Eftersom redskapen och inte
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minst slitspårsanalyserna visar att jakt och styckning samt bearbetning 
av skinn, ben och horn har dominerat verksamheten, bekräftas enligt 
vår mening bilden av boplatserna som tillfälliga jaktläger på ett över
tygande sätt. Om man istället hade velat bruka jorden skulle man ha 
sökt sig högre upp i terrängen. Där är marken bättre dränerad, dessut
om med lite lättare sandjordar som också hade varit enklare att röja. 
Detta i kontrast till hur det rent faktiskt tedde sig, alltså att boplatser
na placerats i neddragna, fuktiga lägen nära sjöar och vattendrag.

Gemensamt för denna del av Skåne är att det i stort sett helt saknas 
användbar lokal flinta, vilket har inneburit att den måste ha transpor
terats dit från söder. Flintan på de olika undersökta lokalerna består 
till största delen av danien- eller senontyp, vilka kommer från sydväs
tra Skåne eller Danmark. Det verkar som om befolkningen har före
dragit danienflinta, och en stor del av råämnena tycks ha bestått av sli
pade flintyxor, men det förekom också att flintnoduler med krusta an
vändes. En annan typ av kärnämne för framställning av flintredskap 
hittades som offerfynd från Lärkasjöhult 12, i form av två specialtill
verkade kombinationer av yxa och spånkärna samt en cylindrisk spån- 
kärna. De två yxspånkärnorna har förmodligen i första hand fungerat 
som offer, men har innan nedläggelsen också givit en mindre mängd 
spån som kanske fått extra kraft genom sin närhet till de symboliska 
yxorna. Huvudtrenden i materialet, att använda slipade flintyxor som 
råmaterial, är säkert väl genomtänkt eftersom man visste att det hög
kvalitativa råmaterialet till yxorna också skulle ge bra redskap. Det 
gjorde att man slapp bekymret med att transportera tunga flintnoduler 
som kunde innehålla dolda sprickbildningar och liknande och därmed 
vara sämre som råmaterial betraktat.

Så, sammanfattningsvis är det tydligt att folket på de olika boplat
serna oftast använt sig av förbrukade, slipade flintyxor som råmateri
al. Kanske är det slättbygdens storbönder som - när yxbladen spruck
it - sett möjligheten att minska förlusten genom att byta yxdelarna 
mot råvaror från skogen? Tillgången på denna specifika råmaterialka
tegori måste dock ha varit begränsad, vilket kan ses i att flintmateria
let i inlandet består av små och relativt få redskap. Det ringa antalet 
redskap är också ett tecken på sparsamhet, då man förmodligen tog
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Den neolitiska boplatsen vid Bjärabygget.

med sig fortfarande användbara prylar när det var dags att dra till näs
ta ställe.

De redskapsuppsättningar som finns bevarade från de olika lokaler
na är likartade och domineras av skrapor, spån och avslag med re- 
tusch. På i stort sett samtliga av de analyserade redskapen finns det tyd
liga spår efter användning. Främst handlar det om slitspår efter styck
ning, skinnskrapning, och bearbetning av horn, ben och trä. Ingen av 
platserna har några redskap som kan knytas till någon form av od
ling.

Men rör det sig om jakt av vilda djur eller slakt av tamboskap? En 
slitspårsanalys kan naturligtvis inte avgöra detta. Hypotetiskt skulle 
boplatserna kunna vara spår efter en slags fäbods- eller herdeverksam
het där man har rört sig från slättbygderna i söder och norr upp i 
skogsområdena. Pollenanalyser indikerar att det funnits betade marker 
i området redan under yngre stenålder. Det vore inte helt främmande
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att man då ibland slaktat en del av sin boskap och tagit hand om kött 
och skinn samt också sysslat med jakt och fiske.

Äter finns det flera möjligheter att tolka de suddiga spåren, men den 
troligaste förklaringen är nog ändå att det handlar om regelrätta jakt- 
och fiskeläger. Det verkar ha funnits en stark tradition att bedriva jakt 
och fiske på samma ställen, ända från början av mesolitikum, eller till 
och med från slutet av senpaleolitikum, och in i äldre bronsålder.

En besvärande omständighet - dessutom ovant för skånska förhål
landen - var att det knappt fanns några spår efter hyddor, härdar eller 
andra anläggningar. Kanske berodde detta delvis på de sura markför
hållandena och den kraftiga urlakningsprocessen. Vid Bjärabygget, som 
trots allt var en av de bäst bevarade boplatserna, hittade vi bara läm
ningarna efter en hydda och en grop. Spår efter ännu ett antal hydd- och 
huskonstruktioner som eventuellt kan vara från neolitikum fanns dock 
vid två platser längre söderut, vid Mölletofta-Rya 110> m. De möjliga 
hydd- och huskonstruktioner som hittades inom Mölletofta-Rya 3 är 
dock mycket osäkra och har dessutom inga 14C-dateringar eller fynd 
som säkert kan datera dem till neolitikum. Vid Mölletofta-Rya 2 finns 
en mer övertygande lämning. Det rör sig om en D-formad ränna med 
stolphål efter ett tjugotal stolpar. Här fanns det ett fåtal fynd av flinta 
och kvarts men kopplingen till just neolitikum är långt ifrån säker. Den 
här typen av hyddor brukar annars vanligen dateras till tidigneolitikum 
eller inledningen av mellanneolitikum 106. Vi påträffade också en grop 
med stridsyxekeramik, men den låg på allt för stort avstånd från hyd
dan för att de båda anläggningarna skall kunna knytas samman. Gro
pen har fått en 14C-datering till övergången från mellanneolitikum till 
senneolitikum. Keramiken visar intressant nog stora likheter med den 
stridsyxekeramik som har analyserats från centralbygderna i Skåne 107.

Så till den slutliga frågan - vilka var då människorna som vistades 
i området under neolitikum? Det material som redan fanns registrerat 
i fornminnesregistret visade att det fanns folk i nordvästra Skånes 
skogstrakter under hela perioden. Dock finns det två perioder som helt 
dominerar när det gäller lösfynd och boplatser; dels den senare delen 
av tidigneolitikum och en bit in i mellanneolitikum, dels från senneoli
tikum och in i äldre bronsålder. Resultatet från våra undersökningar



bekräftar i stort sett den här bilden vad det gäller den tidigare perioden, 
medan vi i vårt material så gott som helt saknar mer konkreta lämning
ar från senneolitikum och inledningen av äldre bronsålder. Som vi sett 
så dominerar lämningarna från trattbägarkulturen totalt på boplatser
na från tidigneolitikum och inledningen av mellanneolitikum.

Det finns emellertid också ett litet fyndmaterial som kanske kan 
knytas till den gropkeramiska kulturen. Främst gäller detta offerfyndet 
vid Lärkasjöhult 12, men också en del fynd från de olika boplatsområ
dena på platsen. Bland annat finns det en pilspets (D-typ) och ett par 
tångedelar från andra spånpilspetsar som kan dateras till den senare 
delen av mellanneolitikum. Spånpilspetsar med tånge förknippas med 
den gropkeramiska kulturen och D-pilspetsar med stridsyxekulturen. 
Ytterligare pilspetsar av det här slaget, samt cylindriska spånblock, har 
påträffats vid tidigare inventeringar och visar att den gropkeramiska 
kulturen och stridsyxekulturen verkligen funnits i trakten under den 
senare delen av mellanneolitikum. Stridsyxekulturens närvaro har ock
så fått säkra belägg genom fyndet av ornerad keramik vid Rya i den 
södra delen av området no. Det har dessutom hittats båtformiga strids
yxor i Örkelljungatrakten, vilket ytterligare förstärker bilden av att 
stridsyxekulturen funnits etablerad i området. Vid Lärkasjöhult fanns 
också ett litet inslag av föremål som med säkerhet kan dateras till sen
neolitikum eller äldre bronsålder i form av två lövtunna flathuggna pil
spetsar. Annars är de dominerande fynden i trakten från denna tid lös
funna skafthålsyxor och flintdolkar.

Vi kan således konstatera att det funnits människor i området under 
i stort sett hela neolitikum, och helt klart har man i varje fall till stora de
lar levt av jakt, fiske och kanske även insamling. Det finns inget som ty
der på att man har odlat eller hållit några större mängder tamboskap, 
men däremot finns vissa indikationer på betesdrift i området. Den 
överväldigande delen av flintmaterialet kommer ursprungligen från 
sydvästra Skåne eller Danmark. Fynden från norra Skåne berättar att 
regionen inte på något sätt varit avskuret från det som hänt kring Rön
ne å och Lagan under neolitikum. Men svaret om det var en fast be
folkning eller enbart kortare expeditioner är något som skogen fortfa
rande döljer.



Sammanfattning

från undersökningarna, är den tydliga skillna
den mellan norra och södra Skåne i hur landskapet använts över en 
längre tidsperiod. I södra Skåne har samma platser bebotts om och om 
igen, ofta ända från stenålder och fram tills idag. Dessutom har mar
ken legat under plogen i flera tusen år, de sista decennierna med allt 
grövre jordbruksmaskiner. I norra Skåne har marken också under peri
oder använts intensivt, men där emellan kan det ha gått generationer 
när samma områden helt vuxit igen. Man har inte heller odlat i samma 
utsträckning, och störst var kanske skillnaden mellan landskapets nor
ra och södra delar under förra seklet. I den oförstörda miljön har även 
de minsta lämningarna från stenåldern därför haft möjlighet att över
leva, trots att de ofta legat direkt under ytan, nödtorftigt dolda av ris, 
barr och mossa. Dessa platser utgör inte sällan ögonblicksbilder, korta 
skeenden, skildrade genom de små materialen. Sådana lämningar har 
säkert i mängder också funnits i södra Skåne, men de är känsliga för 
plöjning och försvinner lätt i det allmänna bruset av flinta. Sannolikt 
har sådana platser också förbisetts, eftersom ett kvantitativt tänkande 
ofta blir dominerande inom arkeologin. De mer perifera aktiviteterna i 
människans förhistoria tenderar till att i de flesta fall lämnas därhän 
till förmån för de rika boplatsmaterialen.

En av de stora överraskningarna var fyndet av en liten senpaleolitisk 
boplats. Lämningar från ahrensburgskulturen har varit mycket ovanli
ga i Skåne, och har nästan uteslutande bestått av enstaka svårtolkade 
föemål. Under år 2002 upptäcktes dock vid Riksantikvarieämbetets un
dersökningar två senpaleolitiska lämningar, boplatsen vid Lärkasjöhult
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och en slaktplats vid Årup i Nordostskåne. Lärkasjöhult 1 utgör det hit
tills nordligaste fyndet av en inlandsboplats från ahrensburgkultur. Det 
är sannolikt att det finns fler liknande lokaler i området, och att de dess
utom kan vara mycket välbevarade i den ostörda miljön.

De mest exklusiva fyndplatserna utgörs av små lämningar från se
nare delen av maglemosekultur. En del av dessa låg högt uppe på höj
der som erbjudit utsikt över stora områden. Dessa tolkades som pass
platser för jakt. Andra lämningar, innehållande sparsamma fyndmate
rial, har utifrån slitspårsanalyser av flintredskapen visat sig vara 
specialiserade platser för styckning av vilt. Dessa platser har både var 
för sig och sedda tillsammans bidragit till mer kunskap om rörligheten 
och landskapsutnyttjandet under sen maglemosekultur. I kombination 
med resultaten från undersökningarna av de något större boplatserna 
har vi också givits möjligheten skapa en bild av hur man successivt bli
vit alltmer stationär, och under slutet av perioden bosatt sig i allt större
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grupper längs sjöstränderna. Även om en del material delvis avviker 
från den gängse bilden av hur flintföremålen bör gestalta sig, så inne
bär undersökningarna att maglemosekulturens sfär nu också kan ut
vidgas till att omfatta Nordskåne. Detta var kanske inte helt överras
kande, men det har inte tidigare kunnat beläggas.

Även frånvaron av fynd har påverkat vår syn på mesolitikums ut
bredning av kulturgrupper. Under den mellanmesolitiska perioden fö
refaller man inte ha rört sig i norra Skåne i någon större utsträckning. 
Liksom tidigare arkeologiska undersökningar har visat, verkar boen
det snarare ha koncentrerats till kusten, något som kanske föregåtts av 
att man tidigare levt i större grupper längs sjöstränderna? Tidigare har 
man ofta hävdat att en tätnande skogsmiljö ledde till att kusterna blev 
mer attraktiva. Paleoekologiska analyser visar dock att skogsmiljön i 
Nordskåne i stort sett var densamma från slutet av senmesolitikum och 
tusen år framåt. Det har därför varit fullt möjligt att stanna i området 
och jaga, men man tycks i alla fall ändå ha valt att bosätta sig vid kus
ten. De nya marina resurserna verkar således ha utgjort en starkare 
lockelse än skogen.

Under senmesolitikum återkommer fångstfolk till trakten. Först i 
form av mindre jaktexpeditioner, senare säsongsvis och slutligen blir 
man åter bofast i området. Utifrån detta har vi funderat kring om man 
också fortsatt att vara stationärt baserad också under neolitikum. Ef
tersom vi inte funnit några regelrätta boplatser från perioden går det 
inte att veta med säkerhet. Men, det är ändå relativt tydligt att man up
pehållit sig i regionen under ganska långa tidsperioder. Detta framgår 
inte minst genom fynden av lokalt tillverkade keramikkärl. Likaså ta
lar inslaget av bipolärt bearbetad flinta i fyndmaterialen för att man 
stannat så pass länge att råmaterialtillgången blivit knapp. En spän
nande tanke är att befolkningen kanske ägnat sig åt någon form av fä
boddrift. Paleoekologiska analyser visar att det funnits betade marker 
i området kring Flinkasjön. Kanske var det ungdomarna från stenål- 
dersgårdarna vid Rönne å som skickades norrut med boskap under 
sommaren? Säkert är i alla fall de flesta spåren från perioden härrör 
från jakt och fiske, vare sig de kommer från jaktexpeditioner, en bofast 
befolkning eller kringströvande herdar.
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Från tidig stenålder för drygt 10 000 år sedan och fram till idag, har 
Pinnans dalgång med omgivande rullstensåsar använts som en viktig 
kommunikationsled. Man har färdats i kanoter, till fots utmed med ås
arna, så småningom med häst längs med skogsvägarna och slutligen 
med bil på gamla E4:an. Inte förrän hösten 2004, då den nya motorvä
gen invigdes, bröts denna seglivade rutt. Motorvägen ligger nämligen 
placerad ute bland våtmarker och de igenväxta sjöarna. I gengäld har 
ingreppen givit oss betydande kunskap om det förflutna. Vi vet nu att 
området hyser en mycket gammal skattkista, och vi gavs tillfälle att 
glänta på locket.
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Appendix
Rya 2a och 2b

(E4 Mölletofta-Rya, område 2)

Topografi och miljö 

Vid Jägerstorp, söder om Eket, under
söktes en lokal med två neolitiska läm
ningar som låg ca 150 meter från var
andra. Platsen låg på en höjd som slut
tade ned mot en våtmark i sydväst. 
Undersökningen gjordes utifrån före
komsten av röjningsrösen i området.

Undersökningsområde: ca 13 000 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: - 
Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: ca 2300 kvm 
Anläggningar och yngre inslag: 53 an
läggningar varav 1 huslämning (med 1 
väggränna och 22 stolphål), 15 röj
ningsrösen, 4 härdar, 4 gropar, 2 stolp
hål, 1 gravröse, 1 gropavall, 1 hålväg, 
1 Stengård sgård.
Varav daterade: 1 prov från röjnings- 
röse daterat till tidigmesolitikum, 3 
prover tagna under gravröset daterade 
till tidigmesolitikum, 1 grop från över
gången mellan-/senneolitikum, 6 röj
ningsrösen från järnålder, 1 prov från 
huslämningen daterat till medeltid.

Rya 2A
Fyndmaterial

Ett retuscherat flintavslag och ett av
slag i senonflinta.

Anläggning

En D-formad konstruktion, 13x7,5 me
ter, avgränsades med en väggränna i

norra och östra delen. De västra delar
na syntes genom inslag av eldpåverkad 
lerig silt och svaga mörkfärgningar. I 
väggrännan fanns nitton stolphål. Där
utöver fanns två stenskodda stolphål i 
den resterande vägglinjen och ett sten- 
skott stolphål innanför väggarna. Konst
ruktionen har tolkats som ett hus lagt i 
nord-sydlig riktning.

Datering

Det finns flera exempel på D-formade 
hyddor och hus från tidigneolitikum 
och inledningen av mellanneolitikum. 
I kombination med flintfynden är det 
fullt möjligt att huskonstruktionen är 
från denna period.

Kort tolkning

Neolitisk boplats där huset på sedvan
ligt vis är rensat från flinta. Ett litet 
fyndmaterial har varit svårt att upp
täcka då platsen endast maskinschak- 
tats.

Fornlämningens storlek: 120 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: - 
Schaktad yta kring fornlämningen: 
380 kvm 
Flinta: 2 stycken

Rya zb

Fyndmaterial

I en grop påträffades keramik från 
minst fyra olika kärl. Dekoren bestod 
av parallella linjer i vinkelband, gjorda 
med snörstämpel och fin kamstämpel. 
I och intill gropen påträffades också 
tre flintavslag i senonflinta.
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Rya 2a och 2b (E4 Mölletofta-Rya, område 2). Figur: Jesper Olsson.
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Anläggningar

Fyra härdar, tre gropar samt två stolp-
hål.

Datering

Den fyndförande gropen 14C-daterades 
till senare delen av mellanneolitikum 
eller senneolitikum, vilket överens
stämmer med keramikens dekor som 
kommer från stridsyxekulturen.

Kort tolkning

Lämningen tolkas som en tillfälligt ut
nyttjad lägerplats, alternativt en del av 
en större boplats utanför undersök
ningsområdet.

Fornlämningens storlek: 120 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: - 
Schaktad yta kring fornlämingen: 250 
kvm
Flinta: 3 stycken

Eket 1, 2 och 3
(E4:la)

Topografi och miljö 

Vid Eket, söder om Örkelljunga, un
dersöktes en lokal med tre överlappan
de mesolitiska lämningar. Undersök
ningsområdet låg på en höjd i Pinnans 
dalgång. Paleoekologiska undersök
ningar visade att ån troligen runnit 
precis intill höjden då platsen var i 
bruk under mesolitikum. Marken inom 
området hade förut varit åker men var 
nu ängsbevuxen, och plöjningen hade 
delvis skadat lämningarna.

Undersökningsområde: 20 200 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 316 kvm 
Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: 300 kvm 
Anläggningar och yngre inslag: 52 an
läggningar varav 27 stolphål, 19 gropar

10 härdar, 9 stenpackningar, 1 kok
grop.
Varav daterade: 1 grop och 1 härdrest 
från mellanmesolitikum, 2 härdar och 
1 kokgrop från bronsåldern, 2 härdar 
från järnåldern, 1 härd från medelti
den, 1 härd från nyare tid.
Totalmängd flinta: 1858 stycken 
Bränd flinta: 30 %

Fyndmaterial

Fyndmaterialet från de olika lämning
arna kunde endast separeras i liten ut
sträckning. Det bestod främst av bear
betad senonflinta, mest som avslag/av
fall, mikrospån och spån, men också 
ett trettiotal kärnor och kärnfragment, 
i första hand polygonala avslagskärnor 
och bipolära avslagskärnor. De formel
la redskapen är 8 pilspetsar, 8 knivar, 6 
kombinationsredskap, 3 sticklar, 2 bor
rar, 1 yxa. Därutöver förekom bergarts- 
föremål i form av knackstenar och 
glättstenar, 1 bit bärnsten, 1 liten obe
arbetad bergkristall, och ett mindre an
tal möjliga kvartsavslag. Den centrala 
fyndförande ytan var ungefär 800 kva
dratmeter.

Eket i
Fyndmaterial

Tre lancettmikroliter och en knack- 
stensslagen konisk kärna i senonflinta. 
I övrigt oklart hur stor andel av den to
tala fyndmängden som hör till Eket 1, 
men sannolikt under 5 %. Ingen slit- 
spårsanalys utförd.

Datering

Flintmaterialet ger en tidigmesolitisk 
datering.

Kort tolkning

Sannolikt flera rastplatser eller läger
platser som man återkommit till, base
rat på att de daterande fynden är ut
spridda över cirka 200 kvadratmeter.
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Eket 2.

Fyndmaterial

Två handtagskärnor med hög front 
(samt möjligen ytterligare fem hand
tagskärnor och förarbeten med lägre 
front), ett par långa mikrospån och 
sannolikt en större mängd av de indi
rekt slagna spånen. Råmaterialet be
står av senonflinta. Ingen slitspårsana- 
lys utförd. Oklart hur stor del av den 
totala fyndmängden som hör till Eket 
2, men uppskattningsvis omkring hälf
ten. Sannolikt omfattade den mellan- 
mesolitiska ytan knappt 100 kvm.

Anläggningar

En möjlig hyddbotten. En daterad här- 
drest och en daterad grop.

Datering

Anläggningarna ,4C-daterades till mel- 
lanmesolitikum, motsvarande meller
sta kongemosekultur (”Villingebaek”). 
Dateringen stöds av fyndmaterialet.

Kort tolkning

Bevarade anläggningar talar möjligen 
för något längre vistelse eller mer in
tensivt utnyttjande av platsen. Utifrån 
anläggningar och fyndmaterial i kom
bination med läget vid Pinnan tolkas 
den som en liten lägerplats som an
vänts vid återkommande inlandsexpe- 
ditioner som utgått från kusten.

Eket 3

Fyndmaterial

Fem tvärpilar i senonflinta. Eventuellt 
en del av de indirekt slagna spånen 
och handtagskärnorna med låg front, 
om platsen använts under första delen 
av senmesolitikum. Oklart hur stor 
del av den totala fyndmängden som 
hör till Eket 3, men uppskattningsvis 
omkring hälften. Ingen slitspårsanalys 
utförd.

Datering

Tvärpilarna ger en senmesolitisk date
ring.

Kort tolkning

Fyndmaterialet var utspritt över ett 
stort område. Det begränsade red- 
skapsinventariet och avsaknaden av 
daterbara anläggningar talar dock för 
att lämningen inte är spår efter en bo
plats, utan snarare av att man uppre
pade gånger kortvarigt stannat på plat
sen.

Östra Ringarp
(E4:15)

Topografi och miljö 

Vid Östra Ringarp, öster om Örkel- 
ljunga, undersöktes en tidigmesolitisk 
lokal. Platsen låg på en liten fastmarks- 
holme i den östra delen av en större 
våtmark, som under mesolitikum varit 
en sjö. Ett sextiotal meter sydost om 
holmen övergick våtmarken i fast 
mark, och avgränsades av en getrygg.

Undersökningsområde: 11 000 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 55 kvm 
Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: 210 kvm 
Anläggningar och yngre inslag: 1 härd 
från järnåldern

Fyndmaterial

I stor utsträckning består fyndmateria
let av bränt avfall och splitter, men 
även av ett tjugotal spån och spånfrag- 
ment, ett tiotal mikrospånfragment 
och 2 kärnor samt 2 kärnfragment. 
Råmaterialet består av senonflinta. De 
formella redskapen är 2 knivar, 4 retu
scherade spån och 1 retuscherat avslag. 
Flintan låg samlad på holmen inom ca
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Östra Ringarp (E4:15). Figur: Jesper Olsson.
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18 kvadratmeter. Inga slitspårsanaly- 
ser har utförts.

Datering

Koniska knackstensslagna kärnor och 
motsvarande spån ger en tidigmesoli- 
tisk datering, motsvarande tidig mag- 
lemosekultur.

Kort tolkning

Mängden flinta på platsen var begrän
sad, och troligen hade den blivit kvar 
vid någon eller några kortvariga vistel
ser då man slagit spån och tillverkat 
flintredskap. Holmen föreföll alltså ha 
fungerat som ett tillfälligt läger under 
tidigmesolitikum, kanske vid jakt eller 
fiske, eller när man bara varit på ge
nomfart.

Fornlämningens storlek: 40 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
47 kvm, 100%
Flinta: 122 stycken 
Bränd flinta: 93%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 6%
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 35%

Östra Spång
(E4:17)

Topografi och miljö 

Vid Östra Spång, öster om Örkel- 
ljunga, undersöktes en tidigmesolitisk 
lokal. Platsen låg på ett markant höjd- 
läge med en naturligt terrasserad slutt
ning ned mot Lärkesholmsån.

Undersökningsområde: 5000 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 88

Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: 470 kvm 
Anläggningar och yngre inslag: 1 kol
botten och 1 kolbotten från medeltid.

Fyndmaterial

I stor utsträckning består fyndmateria
let av bränt avfall och splitter, men även 
av ett tjugotal spån och spånfragment, 
ett femtontal mikrospånfragment och 
fem kärnfragment. Råmaterialet består 
av senonflinta. De formella redskapen 
är 5 skrapor, 3 retuscherade spån, 1 re
tuscherat mikrospån och 1 lancettfor- 
mig pilspets. Fyndmaterialet var kon
centrerat till ca 15 kvadratmeter, i an
slutning till ett par markfasta stenar. 
En slitspårsanalys av totalt 20 artefak
ter visade att man skrapat skinn och ar
betat med trä på platsen. Elva artefak
ter hade inga synliga slitspår.

Datering

Koniska mikrospånkärnor slagna med 
indirekt teknik ger en tidigmesolitisk 
datering, motsvarande sen maglemose- 
kultur.

Kort tolkning

Utifrån läget, som givit god överblick 
över Lärkesholmsån, och fyndmateria
lets karaktär och omfattning, tolkas 
platsen som ett kortvarigt läger.

Fornlämningens storlek: 30 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
32 kvm, 100 %
Flinta: 417 stycken 
Bränd flinta: 78 %
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 3 %
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 27 %
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Östra Spång (E4:17). Figur: Jesper Olsson.
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Jälla 1, 2 och 3
(E4:28A)

Topografi och miljö 

På en udde i tidigare Jälla sjö, öster om 
Asljunga, undersöktes tre tidigmesoli- 
tiska lämningar.

Undersökningsområde: 7700 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 130 kvm 
Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: -
Anläggningar och yngre inslag: 1 kol
botten, daterad till tidig medeltid. To
talmängd flinta: 868 stycken

Jälla i

Fyndmaterial

Råmaterialet består av senonflinta. De 
formella redskapen är 1 skrapa och 9 
spån med retusch. Övrigt fyndmaterial 
kännetecknas främst av avfall och 
splitter från spåntillverkning. En för
hållandevis stor mängd av flintorna är 
brända. Inga slitspårsanalyser har ut
förts på flintmaterialet.

Datering

Spån tillverkade med indirekt teknik 
ger en datering till tidigmesolitikum, 
motsvarande sen maglemosekultur.

Kort tolkning

Lämningen tolkas utifrån läget och det 
sparsamma fyndmaterialet som en till
fälligt använd lägerplats i samband 
med jakt eller förflyttningar i området.

Fornlämningens storlek: 50 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
31 kvm (60%)
Flinta: 242 stycken 
Bränd flinta: 70%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 4%

Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 25%

Jälla 2

Fyndmaterial

Råmaterialet är av lokal härkomst och 
fanns i små noduler på hela udden. På 
platsen hade en eller möjligen två kär
nor bearbetats. Bland fynden finns tre 
pilspetsar och förarbeten till ytterliga
re två exemplar. Inga slitspårsanalyser 
har gjorts på flintmaterialet.

Datering

Lancettformiga pilspetsar och spån 
tillverkade med indirekt teknik ger en 
datering till tidigmesolitikum, motsva
rande sen maglemosekultur.

Kort tolkning

Lämningen tolkas som en pilspetstill- 
verkningsplats. Den koncentrerade 
fyndplatsen, med tydlig inriktning på 
pilspetstillverkning, tolkas som ett 
mycket tillfälligt stopp på platsen, som 
mest några timmar, i samband med 
jaktförberedelser.

Fornlämningens storlek: 20 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
23 kvm (100%)
Flinta: 271 stycken 
Bränd flinta: 35%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 1%
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 11%

Jälla3

Fyndmaterial

Råmaterialet består av uteslutande av 
senonflinta. En mindre flintkoncentra
tion i norr kan knytas till bearbetning
en av en kärna. Spån och mikrospån
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Jälla 1, 2 och 3 (E4:28A). Figur: Jesper Olsson.
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karakteriserade istället den motsatta 
sidan av fyndplatsen. De formella red
skapen är 3 pilspetsar, 1 avslag/avfall 
med retusch och 2 spån med retusch. 
En slitspårsanalys på totalt 16 artefak
ter visade att endast några få flintarte- 
fakter använts, ett skär- och ett skra- 
predskap. Dessutom kan två av pil
spetsarna benämnas som atypiska, och 
utgörs av oretuscherade spån med na
turlig pilspetsform. Slitspårsanalysen 
visade att de varit skaftade och en upp
visade dessutom skador efter att ha av
skjutits. Av artefakterna saknade 12 
stycken slitspår.

Datering

Lancettformig pilspets och spån till
verkade med indirekt teknik ger en da
tering till tidigmesolitikum motsvaran
de sen maglemosekultur.

Kort tolkning

Utifrån läget och det sparsamma fynd
materialet tolkas lämningen som en 
tillfälligt använd lägerplats i samband 
med jakt eller förflyttningar i området.

Fornlämningens storlek: 50 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
34 kvm (70%)
Flinta: 142 stycken 
Bränd flinta: 42%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 4%
Formella redskap och kärnor, spån och 
mikrospån i procent av fyndmängd: 
21%

Jälla 4 och 5
(E4:28b)

Topografi och miljö 

Vid utdikade Jälla sjö, öster om Ås- 
ljunga, undersöktes ytterligare en lokal

med två överlappande mesolitiska läm
ningar. Platsen låg på en liten avsats 
vid östra stranden av sjön, och sträck
te sig ned i en ravinliknande sänka in
till. Västerut föll terrängen kraftigt ner 
mot den gamla strandkanten och öst
erut fanns en svag stigning mot en 
höjdrygg.

Undersökningsområde: 7000 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 91 kvm 
Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: 590 kvm 
Anläggningar och yngre inslag: 19 an
läggningar varav 3 gropar, 2 härdar, 1 
röjningsröse (samt 12 gropar och 1 röd
färgat lager från E4:28c FU, odaterade) 
Varav daterade: 2 härdar från senmeso- 
litikum, 1 grop från senmesolitikum, 1 
grop från medeltiden 
Totalmängd flinta: 1182 stycken 
Bränd flinta: 33%

Jälla 4

Platsen låg på den södra delen av av
satsen vid sjön.

Fyndmaterial

Ett fragment av en konisk mikrospån- 
kärna samt ett trettiotal spån, mikro
spån- och spånfragment. I övrigt oklart 
hur stor andel av den totala fyndmäng
den (469 st, främst avslag/avfal!) från 
södra delen av avsatsen som hör till 
Jälla 4, men uppskattningsvis omkring 
30%. Råmaterialet bestod av senon- 
flinta. Ingen slitspårsanalys utförd.

Datering

Flintmaterialet ger en tidigmesolitisk 
datering.

Kort tolkning

Utifrån det sparsamma fyndmateria
let i kombination med läget vid sjön
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Jälla 4 och 5 (E4:28b). Figur: Jesper Olsson.
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tolkas platsen som en kortvarig läger
plats.

Fornlämningens storlek: ca 30 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
ca 25 kvm (83 %)
Flinta: ca 160 stycken 
Bränd flinta: ca 40 %
Formella redskap i procent av fynd
mängd: ca 1 %
Formella redskap och kärnor, spån och 
mikrospån i procent av fyndmängd: ca 
15 %

JÄLLA5

Boplatsen sträckte sig över avsatsen 
och ned i sänkan, och var uppdelad i 
tre avgränsade koncentrationer.

Fyndmaterial

Materialet bestod i stor utsträckning 
av avslag/avfall, med ett mindre inslag 
av spån och mikrospån. Totalt påträf
fades 32 kärnor och kärnfragment, 
främst avslagskärnor. Omkring hälf
ten av dem var slagna med bipolär tek
nik, övriga var främst polygonala. De 
formella redskapen är 7 skrapor, 7 re
tuscherade avslag, 1 intakt tvärpil och 
2 fragmentariska, 1 stickel och 1 borr. 
Senonflintan dominerade som råmate
rial, men det fanns också inslag av en 
matt danienflinta. Även den lokala flin
tan hade utnyttjats till ett par artefak
ter. Slitspårsanalyser på totalt 20 arte
fakter visade på en jämn spridning av 
aktiviteter. Man hade både bearbetat 
trä, styckat kött, arbetat med växtfib- 
rer och skrapat skinn. Tio av artefak- 
terna hade inga synliga slitspår.

Anläggningar

Två härdar och en grop 14C-daterades 
till senmesolitikum, motsvarande sen 
erteböllekultur. Därutöver fanns elva

gropar och en anläggning med rödock
ra, som undersökts vid förundersök
ningen av område E4:28c. Eftersom 
dessa anläggningar endast låg omkring 
20 m från de daterade, och deras ka
raktär framstod som förhistorisk, kom 
de att inlemmas i Jälla 5.

Datering

Anläggningarna 14C-daterades till sen
mesolitikum, motsvarande sen erteböl
lekultur. Dateringen stöds av fyndma
terialet.

Kort tolkning

Fyndmaterialets spridning i kombina
tion med anläggningarna och läget vid 
sjön talar för att platsen kan tolkas 
som en mindre boplats.

Fornlämningens storlek: 650 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
87 kvm, 13 %
Flinta: ca 1020 stycken 
Bränd flinta: ca 30 %
Formella redskap i procent av fynd
mängd: ca 2 %
Formella redskap samt kärnor och 
spån i procent av fyndmängd: ca 15 %

Jälla 6
(E4:28c)

Topografi och miljö 

Vid utdikade Jälla sjö, öster om Ås- 
ljunga, undersöktes ytterligare en ti- 
digmesolitisk lokal. Platsen låg på en 
platå vid en liten våtmark drygt 100 
meter öster om sjön. Österut steg ter
rängen sedan mot en moränhöjd. Fynd
platsen påträffades vid slutundersök
ningen i samband med schaktning av 
fossil åkermark och undersöktes en
dast extensivt.
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Jälla 6

Jälla 6 (E4:28c). Figur: Jesper Olsson.

Undersökningsområde: 29 000 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: - 
Schaktadytatotaltinomundersöknings- 
området: 2200
Anläggningar och yngre inslag: 69 an
läggningar varav 17 gropar, 17 röj- 
ningsrösen, 12 harpstensrösen, 8 här
dar, 8 stensträngar, 3 fossila åkerytor, 
3 stolphål, 1 ränna
Varav daterade: Kol från 1 röjningsrö- 
se daterades till tidigneolitikum, 1 röj- 
ningsröse från medeltid, 5 röjningsrö- 
sen från nyare tid, 1 harpstensröse från 
nyare tid

Fyndmaterial

Totalt insamlades 58 flintfynd vid un
dersökningarna. I stor utsträckning be
står fyndmaterialet av avslag och avfall, 
men även av några spån och spånfrag- 
ment, 2 mikrospånfragment och 3 kär
nor samt 1 kärnfragment. De formella 
redskapen är 2 pilspetsar, 1 skrapa, 1 
retuscherat spån och 1 retuscherat av
slag. Ingen slitspårsanalys utförd.

Datering

Koniska knackstensslagna kärnor och 
motsvarande spån, kombinerat med 
lancettformade pilspetsar, ger en tidig- 
mesolitisk datering, motsvarande äldre 
maglemosekultur.

Kort tolkning

Utifrån fyndmaterialet i kombination 
med läget vid våtmarken och sjön tol
kas platsen som ett tillfälligt läger vid 
jakt.

Fornlämningens storlek: ca 20 kvm 
Flandgrävd andel av fornlämningen: - 
Schaktad yta kring fornlämningen: 
117 kvm
Flinta: 58 stycken 
Bränd flinta: 7 %
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 9 %
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 31 %
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Järingsholm 1, 2, 3 och 4
(E4:38)

Topografi och miljö 

Vid Järingsholm, söder om Skånes Fa
gerhult, undersöktes en lokal med flera 
överlappande mesolitiska lämningar. 
Undersökningsområdet låg i den norra 
delen av en våtmark, som under meso- 
litikum varit en sjö. I våtmarkskanten 
fanns flera kullar, och på en av dessa 
påträffades lämningarna. Lokalt kall- 
lades kullen för Örnakullabacken. På 
stranden intill hade en eller flera bäver
hyddor legat, under början av tidigme- 
solitikum. Inom undersökningsområ
det undersöktes också en fossil åker 
med tillhörande röjningsrösen.

Undersökningsområde: 15 000 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 177 kvm 
Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: 740 kvm 
Anläggningar och yngre inslag: 40 an
läggningar varav 21 härdrester, 3 gro
par, 3 härdar, 3 stående pålar, 3 röj
ningsrösen, 1 kokgrop, 1 ränna, 1 
sandplatå, 1 skärvstenskonstruktion,
1 stolphål, 1 stenläggning, 1 åkeryta. 
Varav daterade: 1 tidigmesolitisk 
skärvstenskonstruktion, 1 tidigmesoli
tisk härdrest, 2 senmesolitiska härdar,
2 senmesolitiska stående pålar, 1 me- 
solitisk sandplatå, 1 järnåldershärd, 1 
medeltida kokgrop
Totalmängd flinta: 990 stycken

Järingsholm i
Anläggningar

En skärvstenskonstruktion, halvcirkel- 
formad, med delvis synligt golvlager. 
Fyndtom.

Datering

Två kolprov från anläggningen datera
des till tidigmesolitikum, 8790-8520 
f. Kr. respektive 8270-7820 f.Kr. Den 
yngre dateringen framstår som mest 
rättvisande, baserat på var kolet insam
lats.

Kort tolkning

Sannolikt kortvarig lägerplats med 
lämning motsvarande en tältring, ba
serat på etnografiska och arkeologiska 
paralleller.

Fornlämningens storlek: 15 kvm 
Flandgrävd andel av fornlämningen: 
15 kvm, 100 %
Flinta: -

Järingsholm z

Fyndmaterial

Materialet bestod i stor utsträckning 
av avslag/avfall samt spån och spån- 
fragment. Endast 5 kärnor påträffa
des, varav tre bipolära. De formella 
redskapen är 22 retuscherade avslag, 
21 retuscherade spån, 9 skrapor, 4 bor
rar, 3 knivar, 2 retuscherade mikro- 
spån och 1 kärnyxa. Flintan låg sam
lad inom en yta på ungefär 100 kva
dratmeter, på en avsats uppe på backen. 
Råmaterialet består av senonflinta, 
med undantag för kärnyxan som är 
gjord i danienflinta, ett par avslag som 
kan knytas till yxan samt ett mikro- 
spån i danienflinta. Slitspårsanalyser 
på totalt 29 artefakter visade att de le
gat öppet och varit utsatta för väder 
och vind, och att en hel del av dem där
igenom fått en lätt sandblästring. Där
för var det svårt att urskilja vilka ma
terial som hanterats på platsen. Ett tio
tal redskap kunde bara konstateras 
vara använda, medan åtta stycken kun
de bestämmas närmare. De uppvisade



Järingsholm 1, 2, 3 och 4 (E4:38). Figur: Jesper Olsson.
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främst spår av arbete med växtmateri- 
al och trä, men det fanns också en 
skrapa som använts på torrt skinn, en 
stickel som använts på ben och en 
styckningskniv. Nio av artefakterna 
hade inga synliga slitspår.

Anläggningar

I strandkanten nedanför den fyndfö
rande ytan låg ett flertal härdrester. 
Där fanns också en eller möjligen två 
uppbyggda sandplatåer. Sandplatån

var avgränsad mot backen med en tyd
lig bågformad ränna och stabiliserad 
mot våtmarken med flera stenar, om
kring 30 cm i diameter. Det var inte 
möjligt att urskilja om platån bestod 
av två separata konstruktioner, eller 
om den i det närmaste saknade sand på 
mitten av ytan. Vad som talade för en 
större platå var att den nordligaste och 
den sydligaste avgränsningen var tyd
lig, till skillnad från de mittersta. Hela 
platån var omkring 2x4 meter stor.

Järingsholm 1, 2, 3 och 4 (E4:38). Figur: Jesper Olsson.

1. Halvcirkelformad stenpackning
2. Område med skärvsten
3. Sandplatå
4. Härdar



Datering
Fyndmaterialet med spån slagna i indi
rekt teknik, är karaktäristiskt för sen 
maglemose-, och tidig kongemosekul- 
tur, vilket överensstämmer med date
ringen av härdresterna på stranden. En 
av härdresterna daterades till senare 
delen av tidigmesolitikum. Några av 
härdresterna låg ovanpå nedgrävda bä
vergångar. Bävergnagt trä från våt
marken utanför daterades till samma 
period. Detta talade möjligen för att 
det fortfarande funnits rester kvar av 
en bäverhydda då härdresterna ham
nade på stranden. Ett näverstycke på
träffat en bit ned i den norra delen av 
sandplatån daterades till tidigmesoliti
kum. Stratigrafiskt låg sandplatån di
rekt under samma gyttjelager som 
täckte härdresterna, vilket gör att da
teringen blir trovärdig.

Kort tolkning

Utifrån lämningarnas läge intill sjön, 
som inte föreföll strategiskt för jakt 
utan snarare för förflyttning i områ
det, och det varierade flintmaterialet, 
föreföll oss den mest rimliga tolkning
en av platsen vara att den utgjort en li
ten boplats.

Fornlämningens storlek: 350 kvm 
Flandgrävd andel av fornlämningen: 
137 kvm, 39 %
Flinta: 990 stycken 
Bränd flinta: 53%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 6%
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 29%

JÄRINGSHOLM 3

Anläggningar

Två härdar som legat vid stranden, på 
själva våtmarksytan.

Datering

Två kolprov från härdarna daterades 
till övergången från mellanmesolitkum 
mot senmesolitikum.

Kort tolkning

När härdarna använts måste området 
rimligen ha varit relativt torrt eller fru
set. Eftersom ingen flinta lämnats kvar 
på platsen tolkades lämningen som en 
kortvarig läger- eller rastplats.

JÄRINGSHOLM 4

Anläggningar

I strandkanten påträffades resterna av 
tre stående pålar, lodrätt nedtryckta i 
bottensanden. Utifrån kvarsittande nä
ver kunde två av dem identifieras som 
björk. Ingen av pålarna hade spår av 
bearbetning. Två liggande pålar be
dömdes kunna ha samband med de 
stående, och hade kanske ingått i sam
ma struktur. Samtliga pålar var om
kring tio centimeter i diameter.

Datering

Två av de tre pålarna daterades till sen
mesolitikum.

Kort tolkning

Pålarna förefaller ha stått i vattnet vid 
strandkanten. Sjön var ännu inte igen
vuxen, och det är tänkbart att de in
gått i någon form av enklare fiskekonst
ruktion.

Bj ära bygget
(E4:45)

Topografi och miljö 
Vid Bjärabygget, sydost om Skånes Fa
gerhult, undersöktes en neolitisk lokal. 
Platsen låg på en udde i den östra delen 
av en större våtmark, som tidigare va
rit en sjö. Inom området fanns även ett
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sextiotal röjningsrösen och flera ter
rasskanter, som kan knytas till en tor
plämning öster om undersökningsom
rådet.

Undersökningsområde: 6200 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 324 
Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: 1300 kvm 
Anläggningar och yngre inslag: 60 röj
ningsrösen, 9 stolphål, 6 härdar, 6 te
rasskanter, 5 gropar, 3 fossila åkery
tor, 1 syllstenshus (med 20 syllstenar 
och ytterligare 3 stolphål), 1 källar
grop, 1 källargrund 
Varav daterade: 1 grop från tidigneoli- 
tikum, 1 kolprov från mellanneoliti- 
kum under röjningsröse, 1 syllstenshus 
(innehöll 1 stolphål från medeltid, lag
ret under syllstenarna gav 2 mellan- 
neolitiska dateringar och 2 medeltida 
dateringar), 2 röjningsrösen från järn
ålder, 1 härd från medeltid, 5 röjnings
rösen från medeltid, 1 röjningsröse 
från nyare tid

Fyndmaterial

Materialet bestod främst av avslag/av
fall, och endast sex spån samt två kär
nor. Bland flintorna fanns 45 fragment 
med slipyta från minst tre yxor i da- 
nienflinta. Råmaterialet bestod av un
gefär lika mycket danien- som senon- 
flinta, vilket kan kopplas till att yx- 
kropparna använts som kärnor. De 
formella redskapen är fyra skrapor, ett 
borr, ett kombinationsredskap, en tvär 
pil samt ett retuscherat spån och fem re
tuscherade avslag. Några få fynd av 
bergart påträffades också - en tjock- 
nackig bergartsyxa, tre knackstenar, en 
malsten samt en underliggare till mai
sten. Underliggaren har dessutom haft 
en sekundär användning som sylisten 
till en mindre byggnadskonstruktion.

Den centrala fyndförande ytan var ca 
75 kvadratmeter. En slitspårsanalys av 
totalt 38 artefakter visade att 6 eggred
skap hade varit använda som styck- 
ningsverktyg. Spår från beredning av 
både färska och torra skinn fanns på 2 
skrapor och 3 enkla avslag. Ytterligare 
2 avslag, ett med retusch och ett utan, 
hade använts till benbearbetning. Ett 
avslag hade använts på både kött, skinn 
och växtmaterial. 4 artefakter hade 
inga synliga slitspår.

Datering
De slipade flintfragmenten och berg- 
artsyxan daterar boplatsen till neoliti- 
kum. Två av 14C-analyserna på träkol 
från svagt humös sand under några av 
syllstenarna har båda givit en datering 
till mellanneolitikum, MNA. I ett röj
ningsröse cirka 25 meter från byggna
den analyserades ett kolprov som gav 
en överensstämmande datering. Träkol 
från den fyndförande gropen har date
rats till tidigneolitikum, TNI. Date
ringen av byggnaden med hjälp av trä
kol från gropen eller det träkol som 
fanns under syllstenarna är inte pro
blemfri då kolet inte helt säkert kan 
knytas till byggnadens konstruktion. 
Det finns en möjlighet att syllstenarna 
kan ha lagts dit senare ovanpå befint
ligt träkol. Det kan alltså inte uteslutas 
att byggnaden har uppförts i samband 
med de sentida odlingsfaser som finns 
på platsen.

Kort tolkning

Utifrån fyndmaterialet i kombination 
med byggnaden och läget vid sjön tol
kas platsen som en mindre, mellanneo- 
litisk boplats.

Fornlämningens storlek: 140 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
140 kvm, 100 %
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Flinta: Totalt insamlades 611 flintfynd 
vid undersökningarna,
Bränd flinta: 29%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 2%
Formella redskap samt kärnor och 
spån i procent av fyndmängd: 3%

Lärkasjöhult 1 och 2
(V24:2)

Topografi och miljö 
Vid gården Lärkasjöhult, öster om Ör- 
kelljunga, undersöktes en senpaleoli- 
tisk boplats och en mesolitisk flintslag- 
ningsplats norr om Lärkesholmsån. 
Undersökningsområdet bestod av ett 
större höjdparti och en fastmarksudde 
i anslutning till våtmarksområdet ”Fly
et” som tidigare varit en sjö. På höj
den fanns ett hägnadssystem med gro- 
pavallar och stengärdsgårdar samt ett 
tiotal röjningsrösen. En fyndplats för 
två eller möjligen tre flintyxor i när
området finns omnämnt i fornminnes- 
registret (RAÄ 89, Örkelljunga sock
en).

Undersökningsområde: 10300 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 85 kvm 
Schaktad yta inom undersökningsom
rådet: 1645 kvm (avseende odlings- 
lämningar)
Totalmängd flinta: 1121 stycken 
Anläggningar och yngre inslag: 23 
anläggningar; 1 härd, 1 kolbotten, 2 
gropavallar, 2 stengärdsgårdar, 5 ter
rasskanter och 12 röjningsrösen.
Varav daterade: 2 röjningsrösen från 
yngre järnålder, 1 gropavall från yngre 
järnålder/tidig medeltid, 1 härd från 
senmedeltid, 1 röjningsröse från nyare 
tid.

Lärkasjöhult i

Boplatsen låg på den västra sidan av 
fastmarksudden ut mot den forna sjön. 
Läget var strandnära och låg i skydd 
av en höjd i norr.

Fyndmaterial

Råmaterialet består till största delen av 
senonflinta med inslag av danienflinta. 
Merparten har rödgul patina. De for
mella redskapen är 1 redskap, 2 stick- 
lar, 3 knivar, 8 pilspetsar, 8 spån med 
retusch, 11 skrapor och 19 avslag/avfall 
med retusch. Bergartsföremålen består 
av 2 knackstenar. Flintbearbetningen 
har huvudsakligen gjorts med direkt, 
hård teknik. Flintmaterialet påträffades 
mycket koncentrerat inom en cirka 3 x 
4 meter stor yta. En anhopning bränd 
flinta antydde att en härd funnits nå
got sydväst om centrum. Redskaps- 
uppsättningen kännetecknades av gro
va skrap- och skärredskap, flertalet 
tillverkade av kraftiga spån. En slit- 
spårsanalys på totalt 63 artefakter vi
sar på aktiviteter som skinnskrapning, 
styckning, ben/horn- och trähantverk. 
Hälften av artefakterna, det vill säga 
31 stycken, saknar slitspår.

Datering

Flintmaterialet ger en datering till sen- 
paleolitikum, motsvarande ahrens- 
burgkultur. Bland artefakterna finns 1 
tångepilspets, 1 zonhovenpilspets och 
1 avslagskärna med två motstående 
plattformar samt spån tillverkade från 
tvåpoliga spånkärnor.

Kort tolkning

Det koncentrerade flintmaterialet ty
der på att ett tält eller en hydda funnits 
på platsen. Redskapsuppsättningen, 
kombinerat med slitspårsanalysen, vi
sar på en mängd aktiviteter på platsen.
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Lämningen tolkas som boplatsen för 
en senpaleolitisk jägargrupp.

Fornlämningens storlek: 20 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
27 kvm (100% )
Flinta: 959 stycken 
Bränd flinta: 47%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 5%
Formella redskap samt kärnor och 
spån i procent av fyndmängd: 18%

Lärkasjöhult 2
En flintslagningsplats som låg på den 
markanta höjden ett femtiotal meter 
norr om de forna sjöarna. Läget var 
något indraget från sluttningen och 
bör därför ha legat utom synhåll från 
området närmast sjön.

Fyndmaterial

På platsen framkom en kärna av se- 
nonflinta och en kärna av kristian- 
stadsflinta, samt avslag/avfall från

Lärkasjöhult 2 (V24:2). Figur: Jesper Olsson.

••• ••
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dessa två. De formella redskapen är 1 
liten skrapa och 1 avslag med retusch. 
Ingen slitspårsanalys utförd.

Datering

Flintmaterialet dateras närmare till 
stenålder, sannolikt mesolitisk tid.

Kort tolkning

Att endast två kärnor bearbetats på 
platsen, kombinerat med ett för övrigt 
litet flintmaterial, tyder på en mycket 
tillfällig vistelse. Sannolikt rör det sig 
om en rast- eller passplats i samband 
med jakt vid den forna sjön.

Fornlämningens storlek: 15 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
13 kvm (90% )
Flinta: 147 stycken 
Bränd flinta: 15%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 1%
Formella redskap och kärnor i procent 
av fyndmängd: 3%

Lärkasjöhult 3,4, 5, 6,
7, 8, 9,10,11 och 12

(V24:3)

Topografi och miljö 
Vid gården Lärkasjöhult, öster om Ör- 
kelljunga, undersöktes flera överlap
pande mesolitiska och neolitiska läm
ningar alldeles söder om Lärkesholm- 
sån. Platsen bestod av en fastmarksudde 
med två kullar i anslutning till våt
marksområdet ”Flyet”, som tidigare 
varit en sjö. Ett tiotal röjningsrösen och 
två stengärdsgårdar var ett yngre in
slag på platsen.

Undersökningsområde: 5500 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 308 kvm

Schaktad yta totalt inom undersök
ningsområdet: 500 kvm 
Anläggningar och yngre inslag: 41 an
läggningar; 1 ränna, 5 gropar, 6 kok
gropar, 7 härdar, 12 stolphål, 7 här
dar, 2 kolbottnar, 2 stengärdsgårdar, 6 
röjningsrösen.
Varav daterade: 4 kokgropar, 2 här
dar, 1 grop och 1 ränna från senmeso- 
litikum, 1 härd från senmesolitikum/ 
tidigneolitikum, 1 kokgrop från yngre 
bronsålder, 1 kokgrop och 1 röjnings- 
röse från äldre järnålder, 1 grop och 1 
röjningsröse från yngre järnålder, 2 
kolbottnar från nyare tid.
Totalmängd flinta: 11920 stycken

Fyndmaterial

Fyndmaterialet från de olika lämning
arna kunde endast separeras på vissa 
ytor. De formella flintredskapen är 3 
kombinationsredskap, 5 sticklar, 5 
yxor, 5 redskap, 15 borr, 26 knivar, 76 
skrapor och 113 pilspetsar, samt 17 
mikrospån med retusch, 31 spån med 
retusch och 106 avslag/avfall med re
tusch. Dessutom finns 2 knackstenar, 
75 kärnor, 415 mikrospån och 719 
spån. Bergartsföremålen består av 1 
limhamnsyxa, 1 maisten och 3 knack
stenar. Kvartsmaterialet är litet och 
omfattar 1 avslag med retusch, 1 mik
rospån, 3 kärnor och 74 avslag/avfall.

Lärkasjöhult 3

Tidigmesolitisk boplats belägen på den 
sydvästra kullen. Materialet endast 
delvis möjligt att separera från övriga 
lämningar.

Fyndmaterial

Lämningen beräknas till cirka femtio 
kvadratmeter utifrån spridningen av 
de tidigmesolitiska artefakterna. Rå
materialet består av senon- och da- 
nienflinta. De identifierbara formella
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Lärkasjöhult 3-12 (V24:3). Figur: Jesper Olsson.

redskapen är 11 pilspetsar och 17 skra
por. Därutöver finns 4 fragmenterade 
mikrospånkärnor och 5 koniska spån- 
kärnor. Ingen slitspårsanalys utförd på 
fyndmaterialet.

Datering

Lancettformiga pilspetsar, små skiv- 
skrapor och knackstenslagna, koniska 
spånkärnor ger en datering till tidig- 
mesolitikum, motsvarande tidig mag- 
lemosekultur.

Kort tolkning

Fyndmaterialet förefaller vara relativt 
stort och de identifierade artefakterna 
tyder på en varierad redskapssamman- 
sättning. Lämningen tolkas därför som 
en boplats.

Lärkasjöhult 4

Tidigmesolitisk boplats lokaliserad till 
en naturlig sänka, ett s.k. sadelläge, på 
den nordöstra kullen.

Fyndmaterial

Råmaterialet domineras av senonflinta 
med inslag av danien- och bryozoflinta.

Fynden låg samlade till två koncentra
tioner inom ytan. Den sydligare an
samlingen kännetecknades av mikro- 
spån- och spånfragment samt 3 koniska 
mikrospånkärnor, och den nordliga av 
flintavfall och formella redskap. De se
nare är 1 kniv, 5 skrapor, 5 pilspetsar, 
2 mikrospån med retusch, 2 spån med 
retusch och 9 avslag med retusch. 
Dessutom tillvaratogs 1 liten hand- 
tagskärna. En slitspårsanalys på totalt 
47 artefakter visar på aktiviteter, som 
styckning, skinnskrapning samt trä- 
och ben/hornhantverk. Av artefakter
na saknar 23 stycken slitspår.

Datering

Lancettformiga pilspetsar och koniska 
mikrospånblock av svärdborgstyp ger 
en datering till tidigmesolitikum, mot
svarande sen maglemosekultur.

Kort tolkning

Lämningen tolkas som en boplats, uti
från det förhållandevis stora och varie
rade fyndmaterialet, i kombination 
med slitspårsanalysen som visade på 
ett stort spektra av aktiviteter.
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Tidigmesolitikum. 
Lärkasjöhult 3,4 och 5.

Senmesolitikum. 
Lärkasjöhult 6.

Neolitikum.
Lärkasjöhult 7, 8,9,10,11 och 12.

Fornlämningens storlek: 70 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
58 kvm (80%)
Flinta: ca 900 stycken 
Bränd flinta: ca 35%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: ca 3%
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: ca 20%

Lärkasjöhult 5

Tidigmesolitisk hantverksyta belägen 
på en avsats på den sydvästra kullen.

Fyndmaterial

Lämningen bestod av en mikrospån- 
och spånkoncentration. Frånsett 1 frag- 
menterad spånkärna framkom 4 små 
bipolärt tillslagna kärnor. De formella 
redskapen är 1 kombinationsredskap, 
3 skrapor och 2 spån med retusch. En 
slitspårsanalys på totalt 21 artefakter 
visar att skrap- och skärredskapen 
främst använts för arbeten i trä. Därut
över finns 1 skinnskrapa. Av artefakter- 
na saknar 12 stycken slitspår. Längre

österut på avsatsen påträffades 4 lan- 
cettformiga pilspetsar.

Datering

Mikrospån tillverkade genom tryck 
kan föras till tidigmesolitikum, mot
svarande sen maglemosekultur.

Kort tolkning

Flantverksplatsen har troligen använts 
under ett kortare besök, alternativt va
rit del av boplatsen Lärkasjöhult 4. 
Slitspårsanalysen som visade på träbe
arbetning kan möjligen sättas i sam
band med tillverkningen av flinteggade 
träpilar.

Fornlämningens storlek: 10 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
10 kvm (100%)
Flinta: ca 240 stycken 
Bränd flinta: 3%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 2,5%
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 22%
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Lärkasjöhult 3-12. Flintspridning. Figur: Jesper Olsson.
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Lärkasjöhult 6

Senmesolitisk boplats lokaliserad till 
hela udden. Boplatsen har omfattat 
hela udden, av vilken närmare 2600 
kvadratmeter (75%) låg inom under
sökningsområdet. Av den undersökta 
delen framgår det att boplatsen varit 
organiserad med flera verksamhetsytor 
och förmodligen också konstruktioner. 
Materialet var endast delvis möjligt att 
separera från övriga lämningar.

Anläggningar

En halvcirkelformad, ca 7x4 meter 
stor, flintkoncentration på den sydväs
tra kullen, tolkas vara lämningen efter 
ett vindskydd. Tolkningen stärks av 
placeringen av en mindre ränna och tre 
stolphål i koncentrationens nordvästra 
och sydöstra utkant. Rännan har 14C- 
daterats till senmesolitikum.

Tre kokgropar, två härdar och en 
grop påträffades vid schaktning på den 
sydvästra kullen. Anläggningarna har 
fått samstämmiga 14C-dateringar till 
senmesolitikum, motsvarande meller
sta erteböllekultur. Kokgroparna låg 
väl samlade och har sannolikt varit i 
bruk samtidigt. I anslutning till dessa 
låg också en större underliggare.

Två härdar och en kokgrop på den 
nordöstra kullen har också 14C-date- 
rats till senmesolitikum, motsvarande 
mellersta erteböllekultur. Möjligen har 
härdarna, tillsammans med ytterligare 
en större härdanläggning här, ingått i 
en anordning för att rökgarva skinn, 
alternativt röka kött eller fisk.

Fyndmaterial

Av den totala fyndmängden på udden 
beräknas omkring tre fjärdedelar höra 
till den senmesolitiska boplatsen. Vid 
undersökningen urskiljdes två större 
fyndområden på den sydvästra kullen.

Det ena fyndområdet omfattade 
ytan för det förmodade vindskyddet.

De formella redskapen är 1 kombina- 
tionsredskap, 4 yxor, 4 sticklar, 5 red
skap, 9 borr, 14 knivar och 19 skrapor, 
samt 5 spån med retusch, 10 mikro- 
spån med retusch och 29 avslag med 
retusch. Bland fynden finns också 42 
tvärpilar. Redskapen var främst sam
lade till den västra delen av golvytan, 
medan kärnorna huvudsakligen åter
fanns i den östra delen. Kärnorna be
står av 3 polygonala kärnor, 4 platt- 
formskärnor och 5 bipolära kärnor. 
Ingen slitspårsanalys utförd.

Drygt tjugo meter norrut på sam
ma kulle framkom ytterligare ett fynd
område. Flintspridningen visade på en 
förtätning till platsens centrala del. De 
formella redskapen är 1 limhamnsyxa, 
1 stickel, 5 borr, 9 knivar och 19 skra
por, samt 19 spån med retusch och 56 
avslag med retusch. Dessutom finns 1 
plattformskärna, 8 bipolära kärnor 
och 11 polygonala kärnor samt 33 
tvärpilar. Ingen slitspårsanalys utförd.

På den nordöstra kullen kunde en
dast tre tvärpilar knytas till den sen
mesolitiska boplatsen.

Datering

Boplatsen dateras till senmesolitikum, 
motsvarande mellersta erteböllekultur. 
14C-resultaten av flera träkolsprover från 
härdar och kokgropar ger en samstäm
mig datering. Dateringen stöds av fynd
material med senmesolitisk karaktär.

Tolkning

En boplats organiserad med flera akti- 
vitetsytor och byggnadskonstruktio- 
ner. Vid undersökningen påträffades 
ett stort och varierat flintmaterial, en 
matlagningsplats och en rökningsplats, 
samt ytan för ett möjligt vindskydd.

Fornlämningens storlek: 3500 kvm 
(varav 2600 kvm inom undersöknings
området)
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Handgrävd andel av fornlämningen: 
307 kvm (9%)
Flinta: grovt uppskattat ca 8000 styck
en.

Lärkasjöhult 7

Tidigneolitisk lämning belägen på den 
sydvästra kullen. Materialet var endast 
delvis möjligt att separera från övriga 
lämningar.

Fyndmaterial

Två sönderslagna keramikkärl. Det ena 
kärlets skärvor har dekor i så kallad 
Virumstil. Det andra kärlet låg ett fem
tontal meter söderut. Endast en skärva 
från detta kärl har dekor i form av ett 
sträck. Övrigt fyndmaterial består av 
flintartefakter, där råmaterialet domi
neras av danienflinta. Merparten be
står av slagen flinta från tre slipade 
yxor. Av de formella redskapen har 1 
skrapa, 1 spån med retusch och 1 
knacksten tillverkats av material från 
slipade yxor. Därutöver bedömdes 6 
skrapor med fint tandad egg vara neoli- 
tiska. Slitspårsanalysen av totalt 9 arte
fakter visade att redskapen använts till 
styckning och skinnskrapning. Av arte- 
fakterna saknade 4 stycken slitspår.

Datering

Kärlet i Virumstil dateras till den tidig- 
neolitiska trattbägarkulturen, TN II.

Tolkning

Lämningen tolkas som en tillfällig lä
gerplats i samband med jakt och fiske i 
området.

Lärkasjöhult 8

Fyndplatsen för en mellanneolitisk pil
spets på den sydvästra kullen.

Fyndmaterial

En D-formad spånpilspets och två av
slag med slipyta.

Datering
Pilspetsen är karakteristisk för strids- 
yxekulturen och dateras till mellan- 
neolitikum.

Tolkning

Det ringa fyndmaterialet tyder på ett 
tillfälligt besök på platsen.

Lärkasjöhult 9

Fyndplatsen för två senneolitiska pil
spetsar på den sydvästra kullen.

Fyndmaterial

Två flathuggna pilspetsar med urnupen 
bas.

Datering

Pilspetsarna dateras till senneolitikum/ 
äldre bronsålder.

Tolkning

Det ringa fyndmaterialet tyder på ett 
tillfälligt besök på platsen.

Lärkasjöhult io

Lämningen omfattar två härdar på 
den nordöstra kullen.

Datering

Härdarna har daterats genom l4C-ana- 
lyser av träkolsprover. Två prover gav 
en datering till övergången från meso- 
litikum till neolitikum, medan ett var 
äldre och dateras till den mellersta de
len av senmesolitikum.

Tolkning

Dateringarna från härdarna visar att 
platsen nyttjats tillfälligt under övergån
gen från mesolitikum till neolitikum.

Lärkasjöhult 11

Fyndplatsen för två mellanneolitiska 
pilspetsfragment på den nordöstra kul
len.

203



Fyndmaterial

Tångedelar från två spånpilspetsar, samt 
två avslag med slipyta och en kärna.

Datering

Pilspetsarna är karakteristiska för den 
gropkeramiska kulturen och dateras 
till mellanneolitikum.

Tolkning

Det ringa fyndmaterialet tyder på ett 
tillfälligt besök på platsen.

Lärkasjöhult iz
Platsen för ett offerfynd i en fuktig 
sänka centralt i undersökningsområ
det, samt en flintbearbetningsplats 
bara några meter därifrån.

Fyndmaterial

Offerfyndet består av 1 cylindriskt spån- 
block och 2 yxliknande spånkärnor. På 
flintbearbetningsplatsen, ca 4 kvm, 
framkom 6 tvärpilar och 15 förarbeten, 
tillsammans med en stor mängd split
ter och små avslagsbitar. Därutöver 
påträffades 1 hyvelredskap. Ingen slit- 
spårsanalys utförd.

Datering

Det cylindriska spånblocket är karak
teristiskt för den gropkeramiska kultu
ren och dateras till mellanneolitikum. 
Tillslagning med bifacial teknik på 
flintslagningsplatsen ger en datering 
till neolitikum.

Tolkning

Det cylindriska spånblocket och de två 
yxliknande spånkärnorna tolkas vara 
rituellt nedlagda. Likheterna mellan 
råmaterialen talar för att det finns en 
koppling mellan dessa artefakter och 
flintslagningsplatsen.

Fornlämningens storlek: 4 kvm (flint
bearbetningsplats)

Flandgrävd andel av fornlämningen: 
12 kvm (100%)
Flinta: 651 stycken 
Bränd flinta: 4%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 1%
Formella redskap samt kärnor och 
spån i procent av fyndmängd: 2%

Lärkasjöhult 13
(V24:4)

Topografi och miljö 
Vid Lärkasjöhult, öster om Örkel- 
ljunga, undersöktes en liten tidigmeso- 
litisk lämning, söder om V24:3. Plat
sen bestod av ett höjdläge med utsikt 
över en fastmarksudde i anslutning till 
våtmarksområdet ”Flyet” som tidigare 
varit en sjö. Ett tiotal röjningsrösen 
och två kolbottnar fanns också inom 
undersökningsområdet.

Undersökningsområde: 3800 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 30 kvm 
Schaktad yta inom undersökningsom
rådet: 1750 kvm (avseende odlingsläm- 
ningar)
Anläggningar och yngre inslag: 15 an
läggningar; 1 stolphål, 1 kolbotten, 13 
röjningsrösen
Varav daterade: 1 kolbotten och 2 röj
ningsrösen från medeltiden, 3 röjnings
rösen från nyare tid.

Fyndmaterial

Råmaterialet består av senonflinta, samt 
ett fynd av bryozoflinta. De formella 
redskapen är 1 pilspets, 1 stickel, 1 av
slag med retusch, 2 skrapor och 3 spån 
med retusch. Flintavfallet kan huvud
sakligen knytas till bearbetningen av 
två kärnor. En slitspårsanalys av totalt 
16 artefakter, däribland spån och for
mella redskap, visar på styckning. Av 
artefakterna saknar 10 stycken slitspår.

204



Lärkasjöhult 13 (V24:4). Figur: Jesper Olsson.

1 m i
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Datering
En triangelformad pilspets och tryckta 
mikrospån ger en datering till tidigme- 
solitikum, motsvarande sen maglemo- 
sekultur.

Kort tolkning

Fyndmaterialet är mycket sparsamt 
och redskapen har använts för att 
stycka byten. Lämningen tolkas därför 
som en tillfälligt använd lägerplats i 
samband med jakt.

Fornlämningens storlek: 50 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter: 24 
kvm (50%)
Flinta: 135 stycken 
Bränd flinta: 16%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 6%
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 27%

Pålsholm 1 och 2
(V24:8)

Topografi och miljö 
Vid Pålsholm, sydost orri Orkelljunga, 
undersöktes en lokal med lämningar 
från tidigmesolitikum och neolitikum. 
Platsen var högt belägen, på en höjd 
omgiven av våtmarker. Utmärkande 
för platsen var, att den till skillnad från 
övriga stenålderslokaler inom väg- 
sträckningen, inte låg vid en sjö eller å. 
Fyndmaterialet låg koncentrerat till två 
ytor uppe på höjden. Den västra kon
centrationen innehöll endast neolitiska 
fynd, medan den östra ansamlingen 
bestod av ett till delar blandat mesoli- 
tiskt och neolitiskt fyndmaterial.

Undersökningsområde: 1400 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter inom 
undersökningsområdet: 157 kvm

Schaktad yta inom undersökningsom
rådet: 950 kvm
Anläggningar och yngre inslag: 3 an
läggningar; 1 härd, 1 kokgrop, 1 härd- 
rest.
Varav daterade: 1 härd från yngre järn
ålder.
Totalmängd flinta: 634 stycken

Pålsholm i

Fyndmaterial

Av den totala fyndmängden beräknas 
en tredjedel höra till Pålsholm 1. Bland 
fynden finns 1 liten spånkärna, 4 lan- 
cettformiga pilspetsar och 19 mikro- 
sticklar. Två små pilspetstillverknings- 
platser kunde skiljas från varandra ut- 
ifrånkarakteristiska drag i råmaterialet. 
Den ena tillverkningsplatsen innehöll 
tre pilspetsar samt avfallsmaterial i 
form av en spånkärna, tio mikrostick- 
lar och spånfragment i en gråspräcklig 
senonflinta. På den andra tillverknings
platsen, cirka två meter längre bort, 
påträffades istället nio mikrosticklar 
och ett förarbete till en pilspets i en 
blekgrå senonflinta. Ingen slitspårsa- 
nalys utförd.

Datering

Lancettformiga pilspetsar och tryckta 
mikrospån ger en datering till tidigme
solitikum, motsvarande sen maglemo- 
sekultur.

Kort tolkning
Kombinationen pilspetstillverkning och 
det topografiskt höga läget talar för att 
lämningen härrör från ett tillfälligt be
sök, uppåt några timmar, i samband 
med jakt i området.

Fornlämningens storlek: 30 kvm 
Handgrävd andel av fornlämningen: 
35 kvm (100%)
Flinta: ca 200 stycken 
Bränd flinta: 12%

zo 6
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Formella redskap i procent av fynd
mängd: <1%
Formella redskap samt kärnor, spån 
och mikrospån i procent av fynd
mängd: 16%

PÅLSHOLM 2.

Fyndmaterial

Av den totala fyndmängden beräknas 
närmare två tredjedelar höra till Påls- 
holm 2. Flintmaterialet låg samlat till 
två ytor, femton meter ifrån varandra. 
Genom återsammansättning av flintbi
tar kunde samtidighet fastställas mellan 
de två ytorna. Råmaterialet domineras 
av danienflinta med inslag av senon- 
och falsterflinta. Bland fynden finns 22 
avslag/avfall med slipyta från tre yxor. 
Större skär- och skrapredskap karakte
riserar artefaktmaterialet. De formella 
redskapen består av 1 kombinationsred- 
skap, 1 borr, 1 skivyxa, 4 knivar, 5 tvär
pilar, 7 spån med retusch och 9 skrapor. 
Skivyxan som egentligen brukar date
ras till senmesolitikum eller tidigneoliti- 
kum var tillverkad från samma nodul 
av danienflinta som ett stort antal av de 
mellanneolitiska artefakterna. En slit- 
spårsanalys på totalt 14 artefakter visar

på aktiviteter, som styckning, skinn- 
skrapning, ben/horn- och trähantverk. 
Av artefakterna saknar fyra stycken 
slitspår. Därutöver framkom tjugo skär
vor neolitisk keramik.

Datering

Ett spånblock i form av en omarbetad, 
förmodligen tjocknackig yxa och ett 
yxfragment med lätt hålslipad egg ty
der istället på en datering till mellan- 
neolitikum, MNB.

Kort tolkning

Fyndmaterialet är förhållandevis stort 
och slitspårsanalysen visar på en stor 
variation av aktiviteter. Lämningen tol
kas som en tillfälligt använd boplats i 
samband med jakt i området.

Fornlämningens storlek: 200 kvm 
Antal handgrävda kvadratmeter: 100 
kvm (50%)
Flinta: ca 400 stycken 
Bränd flinta: 29%
Formella redskap i procent av fynd
mängd: 5%
Formella redskap samt kärnor och 
spån i procent av fyndmängd: 9%

För den som vill fördjupa sig ytterligare i respektive plats finns följande: 
http://www.raa.se/uv/rapp_daffarsyd.htm Ffär ligger korta redogörelser 
för varje plats.

För inblick i förundersökningsresultaten hänvisar vi till:
Jacobsson, B. (red.) 2003. Förundersökningar utmed E4:an i norra Skåne. 

Arkeologiska förundersökningar för väg E4, Orkelljunga-länsgrän- 
sen, och riksväg 24, Bälinge-Västra Spång samt lokalvägar. UV Syd 
Rapport 2003:21. Lund.



Plats Laboratorie
nummer

Anläggn.-
nummer

Vedart Anläggningstyp 14C-ålder BP Kal. 1 sigma
68.2% sannolikhet

Kal. 2 sigma
95.4% sannolikhet

Rya 2 b LuA-4206 20 Gravröse 8120±120BP 7350BC -6800BC 7500BC -6650BC

Rya 2b LuA-4207 21 Gravröse 8020±120BP 7080BC - 6690BC 7770BC - 7470BC

Rya 2b LuA-4208 26 Gravröse 8050±110BP 7180BC - 6750BC 7350BC -6600BC

Rya 2 b LuA-4209 41 Grop 37701100BP 2400BC-2030BC 2500BC- 1900BC

Rya 2 b Ua-8253 208 Röse 8560±70BP 7680BC - 7520BC 7770BC - 7470BC

Eket 2 Ua-27017 5528 Tall Grop 7155±75BP 6160BC- 5910BC 6210BC - 5840BC

Eket 2 Ua-27020 6182 Tall Härd 7175±55BP 6160BC - 5930BC 6210BC -5910BC

Jälla 5 Ua-26754 1985 Tall Grop 5280±40BP 4230BC-3990BC 4230BC - 3980BC

Jälla 5 Ua-26755 2229 Hassel Härd 5380±40BP 4330BC -4050BC 4340BC - 4040BC

Jälla 5 Ua-26756 2252 Al Härd 5305±40BP 4230BC -4040BC 4250BC - 3990BC

Jälla 6 Ua-26842 3003 Obest. lövträ Röjningsröse 5015150BP 3940BC - 3710BC 3960BC - 3700BC

Järingsholm 1 Ua-27030 4044 Tall Stenhalvcirkel 9370±45BP 8730BC -8550BC 8790BC - 8470BC

Järingsholm 1 Ua-27029 4044 Björk Stenhalvcirkel 8915165BP 8230BC - 7970BC 8270BC - 7820BC

Järingsholm 2 Ua-27031 4504 Björk Sandplatå (inre del) 8120±55BP 7290BC -7050BC 7330BC - 6860BC

Järingsholm 2 Ua-27028 3304 Pil/sälg/vide Härd rest 7855165BP 6980BC -6590BC 7050BC - 6500BC

Järingsholm 3 Ua-27026 3192 Brakved Härd 6735±55BP 5710BC - 5560BC 5730BC - 5530BC

Järingsholm 3 Ua-27025 2968 Ljung Härd 6345±50BP 5470BC - 5260BC 5470BC - 5150BC

Järingsholm 4 Ua-27023 2106 Björk Markfast påle 5745±55BP 4690BC - 4500BC 4720BC - 4450BC

Järingsholm 4 Ua-27032 4474 Björk Markfast påle 5670±45BP 4550BC - 4400BC 4620BC- 4360BC

Bjärabygget Ua-26805 3501 Ek Grop 4855±45BP 3700BC-3540BC 3730BC -3520BC

Bjärabygget Ua-26811 2698 Ek Syllstensrad 4400±35BP 3090BC - 2920BC 3270BC - 2910BC

Bjärabygget Ua-26815 1092 Lind Röse 4350±55BP 3030BC-2900BC 3280BC - 2870BC

Bjärabygget Ua-26821 2698 Pil/sälg/vide Syllstensrad 4390±40BP 3090BC-2920BC 3270BC -2900BC

Lärkasjöhult 6 Ua-27009 4326 Tall Kokgrop 6605150BP 5620BC - 5480BC 5630BC - 5470BC

Lärkasjöhult 6 Ua-27010 4326 Ek Kokgrop 5970±55BP 4920BC - 4730BC 5000BC - 4710BC

Lärkasjöhult 6 Ua-27002 5670 Hassel Kokgrop 5960150BP 4910BC - 4730BC 4950BC - 4710BC

Lärkasjöhult 6 Ua-27003 5090 Hassel Kokgrop 5950±50BP 4910BC - 4730BC 4940BC- 4710BC

Lärkasjöhult 6 Ua-27008 5715 Al Kokgrop 5935±45BP 4900BC - 4720BC 4940BC - 4710BC

Lärkasjöhult 6 Ua-27007 5715 Hassel Kokgrop 5740150BP 4690BC- 4500BC 4720BC - 4450BC

Lärkasjöhult 6 Ua-27000 4310 Hassel Grop 5915±50BP 4850BC - 4710BC 4920BC - 4680BC

Lärkasjöhult 6 Ua-27004 5751 Hassel Härd 5820±45BP 4770BC - 4600BC 4790BC - 4540BC

Lärkasjöhult 6 Ua-26997 3849 Hassel Härd 5860±45BP 4790BC - 4620BC 4850BC- 4590BC

Lärkasjöhult 6 Ua-26759 302 Hasselnötsskal Ränna 5610±40BP 4490BC- 4360BC 4530BC - 4350BC

Lärkasjöhult 6/10 Ua-27005 4552 Hassel Härd 5935±50BP 4900BC - 4720BC 4940BC - 4690BC

Lärkasjöhult 6/10 Ua-27006 4552 Al Härd 5225±45BP 4220BC-3970BC 4230BC - 3950BC

Lärkasjöhult 10 Ua-26999 4234 Hassel Härd 5250±40BP 4220BC-3980BC 4230BC - 3970BC
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Från början hittade vi ingenting. Skogen verkade vara tom på 
fynd och uppdraget tycktes vara oöverstigligt. Vi var nära att 
ge slaget förlorat när lyckan plötsligt vände. I vattenbrynet till 
en av norra Skånes vackra sjöar upptäcktes en dag de första 
spåren. Följ berättelsen om arkeologernas arbete när det för
historiska landskapet rullades upp. Från de första fynden vid 
sjön, till utgrävningarna av jägarfamiljernas boplatser och jakt

expeditionernas läger.

36 Riksantikvarieämbetet


