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Nya stenåldersfynd från norra Skåne
- den första kvartsboplatsen
Av Per Karsten & Bo Knarrström
Riksantikvarieämbetet UV Syd

I samband med fortsatta omlandsstudier inom det s.k. E4-projektet i norra Skåne inventerades i
maj-juni 1997 sjösystemen mellan Eket och länsgränsen. Flera tidigmesolitiska lokaler åter¬
besöktes och ytterligare boplatser påträffades. En av dc mest intressanta nyfunna lokalerna ligger
i anslutning till Naturskolan vid Hjälmsjöns östligaste del. Där hittades den första kvartsdomine-
rade boplatsen i Skåne.

Inledning
Genom tidigare utförda inventeringar i norra
Skåne haren hittills okänd utbredning av den
tidigmesolitiska Maglemosekulturen kunnat
beskrivas.1 Närmare femton Maglemosebo-
platser har hittats och ytterligare lika många
innehåller allmänmesolitiskt material. Frap¬
perande är den totala frånvaron av Konge-
mosekulturens ledartefakter och det spar¬
samma inslaget av Erteböllckultur. I den ti¬
digmesolitiska materialsammansättningen
kunde vi urskilja faser som i Danmark och i
södra Skåne tillhör den äldre och mellersta
delen av Maglemose, dvs. perioden ca
8500-7500 f. Kr.

Den nu avslutade inventeringsomgången
berörde sjösystemen i anslutning till under¬
sökningsområdets östligare del. Vattensyste¬
men omfattar både storaoch små sjöar med va¬
rierandedjupoch strandtopografi. Ett tiotal nya
mesolitiska lokaler dokumenterades, varav
några, bl.a. vid Vemmentorpasjön och Lärkes-
holmssjön, kan ges en snävare datering till
tidigmesolitikum. Det sparsamma fyndmate-
rialet från dessa svårinventerade mindre sjöar
kan dock inte för närvarande användas i när¬
mare diskussioner kring Nordskånes regionala
stenålderskronologi. Däremot är lokalerna vik¬
tiga vad avser fortsatta studier kring demografi
och bosättningsmönster i denna outforskade

del av Skåne. I sin helhet har omlandsstudien
genererat 45 nya stenåldersboplatser (fig. I).2

Stenhackorna från Rössjon och Västersjön
Vi har tidigare i Ale redovisat de omfattande
tidigmesolitiska bosättningarna vid Väster¬
sjön och Rössjön. Dessa lokaler upptäcktes
under loppet av endast en dags inventering,
varför kompletterande besiktningar och ma¬
terialinsamling ansågs nödvändigt. Den nya
fältinsatsen utfördes även med anledning av
de säsongsmässigt varierande vattennivåerna
i sjöarna, vilka skapar skiftande besiktnings-
möjligheter - förändringar som kan påverka
sammansättningen och därmed tolkningen av
materialet. Den tidigare bilden av en kraftfull
tidigmesolitisk närvaro vid de båda sjöarna
förstärktes ytterligare. Ett stort flintmaterial
insamlades på de tidigare kända lokalerna
(fig. 2). Av speciellt intresse är fynden av två
stora stenhackor, varav den ena påträffades
inom en boplats med fyndmaterial tillhörande
äldsta Maglemosekultur. Den andra hackan
tillvaratogs i den sydvästra delen av Rössjön
på en boplats som också den sannolikt tillhör
Maglemosekultur (fig. 3).

Stenhackan från Rössjön är 21 cm lång och
väger 930 gram. Föremålet är tillverkat av
diabas, har rundad egg och spetsig nacke.
Hackan påträffades i ett strandhak ovanför
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Fig. I . Översiktskarta med de diskuterade boplatserna markerade.

vattenlinjen, varför ingen svallningspåverkan
uppkommit. Detta görockså att tydliga bruks-
skador kan ses i form av krosspår vid det runda
eggpartiet. Stenhackan från Västersjön är 19
cm lång och väger 565 gram. Deponeringen i
vattnet har medfört viss svallning, men före¬
målets spetsparti bär ännu tydliga spår av

användning. Hackan är svagt asymmetrisk i
längdriktningen och saknar yxegg. Dessa
attribut skiljer de båda grovt prickhuggna
hackoma från de långa smäckra trindyxoma
från senare mesolitiska perioder. Stenhackor
är en föremålskategori somfrämst förknippas
med den västsvenska Sandamakulturen, sam-
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Fig. 2. Flintmaterial från Västersjön. 1. Konisk mikro-
spånkärna. 2. Spån. 3-4. Mikroliter, Teckningar Bo
Knurrslröm. Skala 2/3.i V 21
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tida med yngre Maglemose. De västsvenska
stenhackorna karaktäriseras genom att flerta- material och studier av paleoekologi och
let uppvisar genomgående skafthål3 vilket de demografi, argumenterat för jaktens stora

betydelse under tidigmesolitikum i Nord-
Det finns många förklaringsmodeller om skåne. Hackorna kan kanske passas in i en mo-

användningsområdet fördeskafthålsförsedda dell där tillvaratagandet och processandet av
mesolitiska hackorna. Grävkäppstyngder, de stora köttrika djurens olika delar spelat en
statusobjekt eller föremål för rituellt bruk är avgörande roll. Förutom kött, skinn och hom
återkommande tolkningar. Samtliga dessa har den fettrika benmärgen haft mycket stor
hypoteser förutsätter någon form av skaft- näringsmässig betydelse i alla dokumente-
ning. Hackorna från Västersjön och Rössjön rade jägarsamhällen. Märgen var en omistlig
passar inte in i dessa förklaringsmodeller, resurs som alltid togs tillvara. Ett belysande
Delsärdegrövreoch avvikande i formen,dels exempel från inlandseskimåema i Alaska kan
saknar de skafthål. Föremålen representerar ge en fingervisning om hur stenhackorna kan
sannolikt också en äldre typ av stenverktyg, ha använts: »Varenda smula kött, senor och
som kan ha haft helt andra användningsom- fett skärs lös. Till sist klyver de benet med
råden.

Vi har tidigare, genom analyser av fynd¬

två nordskånska hackorna saknar.

några slag av en sten eller yxhammare så

■

'ÿ p
ik;Sy

■

:

■T. - 1M

m . 3fm
Srteaa V

§s:v ;

:

21

Fig. 3. Stenhackor. 1. Västersjön boplats 25. 2. Rössjön boplats 28. Teckningar Bo Knarrström. Skala 1/2.
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skickligt att märgen ligger där oskadad. När
måltiden är slut finns där bara några av¬
skrapade ben kvar».4 De båda hackornas
tyngd och rundade eggpartier gör dem utom¬
ordentligt väl lämpade för bultning och kross-
ning av ben. Verktyg av detta slag är också
något som man kunde förvänta sig på de nord¬
skånska storviltjägamas boplatser.

Hackorna eller »yxhammarna» utgör en¬
staka exempel på utnyttjandet av andra sten¬
material än flinta i Västersjön och Rössjön.
Flintan utgördock ett helt dominerande inslag
i detta område, och vi förväntade oss en lik¬
artad fyndsituation när vi fortsatte vår inven¬
tering av sjösystemen i sydost.

1 2

‘I 4

3

Boplatsen vid Hjälmsjön
En sen juniefterniiddag i Örkelljungatrakten,
efter en inventeringsdag fylld av besvikelser,
gjordes en sista ansträngningför dagen.I årets
värsta åskväder klev vi ur bilen vid Natur¬
skolans parkering, vackert belägen på en
sandig platå i Hjälmsjöns östligaste del. Plikt¬
skyldigast och utan större förhoppningar för¬
beredde vi en snabb kontroll av strandmiljön.
En första inspektion var resultatlös, men i
erosionen orsakad av det kraftiga regnet, spo¬
lades hundratals gnistrande kvarlsskärvor
fram. Även flintor i form av spånfragment,
mikrosticklar och mikrospån påträffades. Det
fyndförande området var begränsat till en yta
av ca 10 x 30 m på den branta västsluttningen.

Dateringen av lokalen är problematisk av
flera skäl. Kvartsens svårtolkade fraktue-
ringsmönster tillsammans med den tidsmäs¬
siga blandningen av olika tillslagningsmeto-
der utgör ett svagt underlag för kronologi.
Denna problematik är välkänd framför allt
från mellansvenska kvartsförande stenålders-
boplatser. I Skåne har dock inte kvartsen upp¬
märksammats på samma sätt. Detta har sin
naturliga förklaring i rikedomen av hög-
kvalitativ flinta och den ringa förekomsten av

5-8
Fig.4.FUntinvemarium från Hjälmsjön boplats 44. 1. Ko¬
nisk mikrospänkäma. 2. Fragment av konisk mikrospån-
käma. 3-4. Spån och mikrospån. 5-8. Mikrosticklar.
Teckningar Bo Knarrström. Skala 2/3.

lättåtkomlig kvarts i den skånska berggrun¬
den.5 Kvartsen förekommerdock som enstaka
inslag på framför allt neolitiska boplatser, ex¬
empelvis i form av magring till keramik och
i från Nordsverige importerade flathuggna
spjutspetsar.6

På Hjälmsjöboplatsen förekom även små
bitar flinta blandade med kvartsmaterialet.
Enstaka hela spån och mikrospån påträffades
tillsammans med en intakt och en fragmenta¬
risk konisk mikrospänkäma. Anmärknings¬
värt är avsaknaden av pilspetsar, en föremåls-
kategori som brukar utgöra ett dominerande
inslag i de tidigmesolitiska boplatsmaterialen
i Sydskandinavien.7 Däremot tillvaratogs
flera mikrosticklar, som tydligt visar på till¬
verkning av lancettmikroliter.8 Detta förhål¬
lande indikerar att materialet tillhört en spe¬
ciell tillvcrkningsplats inom en större boplats-
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ter. Avsaknaden av ledartefakter från den
yngre delen av Maglemosekultur och den ef¬
terföljande Kongemosekulturen är mycket
tydlig. Med utgångspunkt i materialet från
Västersjön kan därför en preliminär kronolo¬
gisk placering för Hjälmsjöboplatsens kvarts-
och flintmalerial diskuteras. Om denna bo¬
plats varit en satellitlokal till Västcrsjöbo-
platserna bör det relativt korta avståndet -en
dryg mil fågelvägen - ha resulterat i en lik¬
artad materialsammansättning. Om Hjälm-
sjöboplatsen tillhört den äldre Maglemose-
kulturen, borde det mobila levnadsmönstret
också här ha avspeglats i en total dominans
för flintmaterial. Eftersom inga fynd antyder
en datering till senare mesolitiska kulturer,
bör således Hjälmsjöboplatsen placeras i
yngre Maglemosekultur, dvs. perioden ca
7500-6500 f. Kr.

Knacksten

I Slagriktning

Avslag

Kärna

Städsten

Fig. 5. Grunden för bipolär teknik.

Bipolär teknologi och kvarts
Norra Skåne innehåller i princip ingen natur¬
lig flinta som kan användas för tillverkning
av vapen och verktyg. I moränen ligger en¬
staka mycket små noduler av flinta som ut¬
satts för skador i anslutning till den senaste
nedisningen. Nodulema har oftast frost-
sprickor, vilket gjort dem helt obrukbara för
de finare pilspetstillverkningar som varit av
central betydelse under Maglemosekulturens
olika skeden. Som tidigare nämnts visar bo¬
platserna vid Västersjön och Rössjön inga
spår av kvartsutnyttjande. Hjälmsjölokalen
däremot indikerar en intensiv och även en
teknologiskt driven kvartsanvändning.

Bipolär tillslagning innebär för flintans del
att även små uttjänta rester av tidigare spån-
eller avslagskärnor ges fortsatt liv genom att
man kan utvinna ytterligare vassa skärvor för
exempelvis pilspetsar. Detta förhållande gäl¬
ler också kvartsen, som vid bipolär tillslag¬
ning t.o.m. genererar fler hela avslag än vid
annan bearbetning.9 En bipolär reduktion för¬
utsätter ett stumt underlag, en städsten eller

yta. Utanför den besiktningsbara erosions¬
zonen ligger ett delvis skogs- och mossbe-
vuxet sadelläge som sannolikt utgjort den
centrala delen av bosättningen.

Det övriga flintmaterialet utgörs av små
flintor varav flera är kraftigt brända. Även om
det diagnosticcrbara flintmaterialet är litet,
ger en närmare studie signaler om vilken kro¬
nologisk placering boplatsen har. Vid direkta
jämförelser med de föremål som tidigare till¬
varatagits på Maglemoseboplatserna vid
Västersjön ses en mycket stor överensstäm¬
melse, bl.a. i spånens utformning. Plattfor¬
marna, tillslagningsmetoden och spånkämor-
nas morfologi indikerar att det är fråga om
samma flintteknologiska tradition. Även de
koniska mikrospånkämoma och mikrostick-
lama ansluter väl till de tidigare fynden.

Flinttypologiskt tillhör boplatserna i Väs¬
tersjö-och Rössjöområdet den äldre- och mel¬
lersta delen av Maglemosekulturen. Inslaget
av kvarts har på dessa lokaler varit obefint¬
ligt, varför materialet antyder kontinuerlig
tillgång på flinta och ett mobilt levnadsmöns-
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* fi Fig. 6. Kvartsinventarium från Hjälmsjön boplats 44. 1-3. Bipolära
kärnor. 4-7. Möjliga pilspetsar. 8-10. Avslag. Teckningar Bo Knarr-
ström. Skala 2/3.
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berg i dagen, på vilket kärnan vilar.10 (fig. 5).
Denna stenbearbetningsmetod är något som
vanligen återfinns i regioner där tillgången på
spaltningsbara råmaterial är knapp. Mjölk-
kvartsen Lex. har samma hårdhetsgrad som
flinta, men spaltar sig inte lika generöst. Ofta
spricker avslagen i flera delar och att tillverka
mer komplexa föremål kräver mycket stor
skicklighet. I norrländska material föreligger
exempelvis både utsökta mikrospånkämor
och flalhuggna spetsar av olika slag.11 Re¬
gionala skillnader i kvartsartefaktemas kvali¬
tativa utformning bör nog dock i första hand
förklaras med skillnader i råmaterialens sam¬
mansättning. Dessutom bygger ju ett skick¬
ligt hantverk primärt på tillgången av bra sten¬
material.

De kvartskärnor som påträffades i vår un¬
dersökning utgörs helt av bipolärt tillslagna
kvartsstycken. Även några av tlintoma har
bearbetats bipolärt och ger därmed ytterligare
indikation på en mycket knapp tillgång på

högkvalitativ flinta. En daterande ledartefakt,
ett uppfriskningsavslag från en konisk mik-
rospånkäma, har vidarebearbetats bipolärt,
vilket således kopplar samman flint- och
kvartsmaterialet både stentcknologiskt och
kronologiskt. Eftersom bipolära avspalt-
ningar är tämligen oförutsägbara, blir avsla¬
gen och följaktligen även utformningen av
pilspetsarna inte lika morfologiskt likartade
som exempelvis i Danmark och södra Skåne.
Därför måste en ökad tolerans för avvikelser
i utformning och typologi accepteras tills bo¬
platser med naturvetenskapliga dateringar
föreligger. Detta gäller flintmaterial såväl
som kvartsmaterial.

Kvartsens komplicerade fraktuerings-
mönster försvårar föremålsbestämning men
även bedömning av de enskilda lokalemas ka¬
raktär. Vad gäller Hjälmsjöboplatsen visar
den relativt höga mängden splitter och av-
slagsfragmenl på förekomsten av åtminstone
en slagplats. Utgångspunkten för kvartsbear-
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betningen har varit både morännoduler och
kvarts från klyft i berg. Den senare kategorin
är av högre kvalitet och representerar sanno¬
likt importerat råmaterial, kanske från kvarts¬
utnyttjande grupper i norr där urberget oftare
går i dagen. Boplatsen skulle därför kunna
tolkas som en sydlig utpost av en småländsk
tidigmesolitisk kvartsutnyttjande grupp, för
vilka flintan utgjort ett exotiskt inslag.
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Slutord
Den nu avslutade omlandsstudien längs väg
E4 har sammantaget givit liera överraskande
resultat. Det visar sig att norra Skåne utgjort
ett centralt område för den tidigmesolitiska
Maglemosekulturen i Sydsverige. Mycket
stora fyndlokaler kan sättas in i ett system med
stora basboplatseroch lokalerav tillfällig eller
specialiserad karaktär. Nya fyndkategorier är
bl.a. de ovan beskrivna stenhackorna. Av stort
vetenskapligt intresse är också upptäckten
av den första kvartsdominerade boplatsen i
Skåne. Med dessa resultat i ryggen går nu
stenåldersprojeklet in i en ny fas, där regel¬
rätta arkeologiska provundersökningar av
våtmarksmiljöer planeras inför väggbygget.
Frågeställningar inför och inriktning av under¬
sökningarna kan nu preciseras. Vi börjar få
grepp om boplatsernas lokalisering i ter¬
rängen och det variationsrika material som
kan förväntas.
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