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Sedan 2013 genomför Lunds universitet semi-
nariegrävningar i Uppåkra väster om Gamla Trelle-
borgsvägen i Staffanstorps kommun, söder om
Lund. Syftet är att undersöka lämningar från
yngre och äldre järnålder, och ett antal förhisto-
riska ugnar, stenpackningar, härdar och kokgro-
par har grävts och dokumenterats (se t ex Lars-
son et al. 2018). I september 2017 påträffades ett
antal flintföremål som typologiskt tillhör en sen-
glacial/tidig preboreal jägarkultur. En tångespets
i flinta – en så kallad Lyngbyspets – tillvaratogs i
vad som bedömdes vara steril morän (fig. 1). Geo-
logen Svante Björck (Lunds universitet) inspek-
terade fyndplatsen och konstaterade att lagret
bestod av eroderad morän och att ytan sannolikt
utgjort en markyta efter det att inlandsisen drag-
it sig tillbaka från området för cirka 16  000 år
sedan (Björck 1996; Stroeven et al. 2015). Detta
antagande styrks av iakttagelsen att större stenar
i moränen uppenbarligen har vindslipats. Plat-
sen för fynden ligger relativt högt i landskapet i
en västsluttning. Uppåkraplatån utgör idag den
högsta punkten mellan Sege å och Höje å, och
utsikten över dagens öppna odlingslandskap är
mycket god. Det var den också  under senglacial
tid när landskapet utgjordes av en tundra, tids-
mässigt följt av en halvöppen björkskog och se-
nare, under yngre Dryas, av en öppen parktundra
med björkträd i skyddade lägen. En sank yta i
åkern cirka 200 m västerut skulle kunna vara res-
terna efter ett dödishål som under den aktuella
perioden möjligen utgjort ett vattenhål för mig-
rerande renar.

Lagret där spetsen hittades i innehåller inga
fynd från senare perioder. Till skillnad från de
stenpackningar från järnåldern som överlagrar
fyndplatsen saknas obrända ben av tamdjur, kera-
mik och metallartefakter i lagret. Den cirka 10 cm
långa spetsen är tillverkad av ett robust, spetsigt
spån. Tången har formats av en konsekvent, uni-
facial retusch från den ventrala sidan vid spånets
plattformsrest. Detta innebär att den tydliga slag-
bulan är bevarad, något som är diagnostiskt för
den sydskandinaviska brommetraditionen (Riede
2017 och där anf. litt.). En liten tungfraktur (lan-
guette) (Inizan et al. 1999, s. 172) vid spetsen har 

47Korta meddelanden

Fornvännen 114 (2019)

Istidsjägare i Uppåkra

Fig. 1. Tångepilspetsen och spånet i. Ritning: Björn
Wallebom. —Tanged projectile point and blade in
flint. Drawing Björn Wallebom.

Fig. 2. Tångespetsen och spånet. Foto Jan Apel. 
—Tanged projectile point and blade in flint. Photo:
Jan Apel. 
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sannolikt uppkommit när projektilen slagit in i
ett hårt material. Experimentella studier har vi-
sat att sådana frakturer kan uppkomma när spet-
sar avfyras mekaniskt med spjutkastare (atlatl)
eller pilbåge (Fisher et al. 1984; Lee & Sano 2018).
Det har dock påpekats att det, utifrån denna typ
av frakturer, inte är möjligt att med säkerhet av-
göra vilken slags projektilteknologi som det va-
rit fråga om (Rots & Plisson 2014). Spetsen har i
likhet med en del av naturflintan i moränen en
rödbrun patina. Fläckvisa förekomster av natur-
liga järnoxiderade sediment i övergången mellan
eroderad och steril morän förklarar den rödbruna
patinan. Andra avslag uppvisar en blåvit patina
som är typisk för fynd från Allerød i danska lo-
kaler, som till exempel Nørre Lyngby (Fischer et
al. 2013, s. 153). Lyngbyspetsar förekommer dock
också utanför södra Skandinavien och kopplas
där till federmessergruppen. Det har påpekats att
typens reella diagnostiska värde är begränsat
(Kobusiewicz 2009a, b; Riede 2017).

Tre meter söder om tångespetsen hittades ett
spån i en vittrad, gråpatinerad opak danienflinta.
Spånet har en extern plattformsvinkel på cirka 75
grader och på dess dorsala sida löper negativa
avspaltningsärr från tidigare avspaltningar i två
motsatta riktningar. Detta visar att spånet slagits
från en tvåpolig kärna. Den tjocka plattforms-
resten och två slagbuleärr samt den tydliga slag-
ringen är diagnostiska för en direkt slagteknik
utförd med en hård knacksten. Enligt Madsen
(1992, s. 118) är brommetraditionens spåntill-
verkning präglad av pragmatism och till skillnad
från hamburg- och ahrensburgtraditionerna sak-
nar den ett fast operativt schema. Även om ko-
niska spånkärnor utgör den vanligaste typen av
kärnor användes även tvåpoliga kärnor under
reduktionssekvensen om behov förelåg. I en ex-
perimentell studie där flera sätt att tillverka lyng-
byspetsar prövats betonas att en andra, motstå-
ende plattform ibland användes vid produktio-
nen av spån till spetsar (Migal 2006, fig. 15). Kom-
binationen av stora tångespetsar tillverkade av
grova, självspetsiga spån slagna från tvåpoliga
kärnor med direkt teknik är kända från flera
brommelokaler i södra Skandinavien. I Segebro
påträffades till exempel fem tångepilspetsar och
tre tvåpoliga ensidiga spånkärnor (Salomonsson
1962). På boplatsen i Bromme förekommer ock-

så stora tångespetsar tillsammans med tvåpoliga
kärnor (Mathiassen 1946). Spånet uppvisar även
bruksretuscher längs sidorna. Flera andra möjliga
senglaciala/preboreala artefakter i flinta, såsom
sticklar och retuscherade spån/avslag, har tillvara-
tagits i lagret och kommer att publiceras i en se-
nare, mer utförlig artikel.

I dagsläget kan den senglaciala lokalen vid
Uppåkra endast dateras typologiskt. Stora tånge-
spetsar uppträder i Skandinavien under Allerød
och yngre Dryas samt under tidig preboreal tid.
Jämförbara senglaciala lokaler som Bromme, Fens-
mark och Trollesgave 14C-dateras till övergången
mellan Alleröd och yngre Dryas, cirka 13  000–
12 500 cal BP (Pedersen 2009, s. 14 ff; Fischer et
al. 2013). En Bayesian modell baserad på 18 da-
teringar av federmesser- och brommekontexter
visar att den typiska brommefasen, som definie-
ras genom förekomsten av lyngbyspetsar och av-
saknaden av federmesserspetsar, inträffar under
några hundra år vid övergången mellan Alleröd
och yngre Dryas (Riede och Edinborough 2012).
Vid cirka 13 000 cal BP  bildas en landbrygga över
Öresund (Björck 2008) och cirka 12 800–12 700
cal BP övergår Allerød i den kallare perioden
yngre Dryas (Björck 1996; Lowe et al. 2008). En
rimligt antagande är att flintorna från Uppåkra
tillhör intervallet 13 000–12 500 cal BP.

Endast ett fåtal senglaciala platser har ut-grävts
i södra Sverige. Den äldsta är troligen Mölleröd
vid Finjasjön i norra Skåne. En lösfyndssamling
från området innehåller zinken och tångepilspet-
sar och ett litet antal senpaleolitiska artefakter till-
varatogs i kronologiskt blandade lager under ar-
keologiska utgrävningar 1991–1992 (Sjöström &
Pihl 1994; Larsson 1996, s. 146 ff). I närheten av
Mölleröd har även en liten lokal från brommekul-
tur påträffats, benämnd Vångamossen (Larsson
1996, s. 148). År 1960 undersöktes en senpaleoli-
tisk lokal vid Segebro i Malmö under ett sväm-
sandslager som separerade den från en yngre
mellanmesolitisk lokal. De senpaleolitiska lagret
innehöll bland annat flera tångepilspetsar av lyng-
bytyp och daterades geologiskt till Allerød/yngre
Dryas (Salomonsson 1962). I syfte att erhålla en
absolut datering av de senpaleolitiska lagren i
Segebro 14C-daterades 2018 en bränd bäverfalang
från lagret som enligt Salomonsson tillhörde kon-
texten (AA3-28477, 8439±42 uncal bp, 7553–7488
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cal BP, 2 std). Slutsatsen av denna datering blir
att det äldre lagret i Segebro består av ett palimp-
sest som kan sträcka sig från senpaleolitikum till
tidigboreal tid. Då det yngre lagret dateras till
mellanmesolitikum och är cirka 1000 år yngre än
bäverbenet så är sannolikheten låg att benet här-
stammar från det övre lagret.

Det har föreslagits att de tidigaste bosätt-
ningarna på den svenska västkusten dateras till
perioden 13  000–10  500 f Kr (Nordqvist 1998,
fig. 1). Åtminstone tre lokaler har ansetts tillhöra
denna tidiga fas: Skatmossen/Tvååker (Nord-
qvist 2003), Trollåsen och Kållered (Petterson
1997). En stor tångespets från Tosskärr på Tjörn
(Fredsjö 1953) kan möjligen också kopplas till

denna tidiga fas, och det har även föreslagits att
Kållered kan tillhöra brommetraditionen (Schmitt
2010). Utöver dessa arkeologiskt undersökta kon-
texter finns även lösfunna senpaleolitiska arte-
fakter från ett tjugotal platser i Skåne, Småland
och den svenska västkusten (se Andersson & Knarr-
ström 1999; Fredsjö 1953) och dessutom finns ett
antal fynd av bearbetade renben i södra Sverige
som daterats till senglacial och preboreal tid (Lilje-
gren & Ekström 1996; Larsson et al. 2002). 

Lagret där istidsfynden från Uppåkra påträf-
fades har ännu inte undersökts fullständigt. Den
arkeologiska utgrävningen är planerad att fort-
sätta under 2019.
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Fig. 3. Schaktet där de senpaleolitiska artefakterna hittades. Härden där tångespetsen hittades syns i den norra
profilen (A och C).  De röda punkterna i B markerar fyndplatserna för tångepilspetsen (den norra punkten) och
flintspånet (den södra punkten). Notera lagerföljden i den norra profilen (C). Ett cirka 30 cm tjockt ploglager
följs av ett cirka 30 cm tjockt kulturlager med stenpackningar, tamdjursben och keramik som dateras till
järnålder. Ovanför fyndplatsen för pilspetsen syns härden i profilen och under den följer det eroderade morän-
lagret. Figur Nicolo Dell’Unto. —The trench where the late Paleolithic artifacts were found. The hearth under-
neath which the tangent projectile point was found is visible in the northern profile (A and C). The red dots in
B mark the positions of the projectile point (the northern dot) and the flint blade (the southern dot). Note the
stratigraphic sequence in the northern profile (C). An c. 30 cm thick plow layer is followed by an c. 30 cm thick
layer of culture with stone packings, faunal remains and pottery dated to the Iron Age. Above the location of
the projectile point, the hearth is visible in the profile and below it the eroded moraine layer follows. Figure
Nicolo Dell’Unto.
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