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Abstract 
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The purpose of this thesis is to investigate different scales of mobility and social networks in 
Southern Scandinavia around 7000 BC. An essential basis for this work is the hypothesis that 
the conical core pressure blade technology, a specific method for producing lithic blades, 
reached Scandinavia from the east. The process has been discussed and verified in several ear-
lier studies. 

The study is based on investigations of lithic material and bone tools, as well as human 
skeletal remains; a multidisciplinary strategy has been applied, which combines technological 
analyzes of archaeological material with isotope analyzes of human teeth. Materials and data 
have been collected from a total of 111 sites located mainly in Scandinavia, but also in Fin-
land, the Baltic countries and Russia. The Mesolithic site Norje Sunnansund in Blekinge, 
southern Sweden is in focus. 

Analyzes of the chaîne opératoire of lithic and osseous production make it possible to 
study technological processes as the transmission of culturally conditioned patterns; these pat-
terns underlie the formative principles of each technology complex. By identifying specific 
traditional knowledge built into the material process, it becomes possible to define prehistoric 
human traditions and thereby study human interactions and migrations between geographical 
regions. The analyzes of strontium isotopes in human teeth from Norje Sunnansund enables 
an additional individual provenancing since the isotopes reflect a geographical-geological var-
iation. 

The study provides a higher resolution of the arrival and spreading of the pressure blade 
technology from the northeast. It also strengthens the picture of a Mesolithic society in South-
ern Scandinavia based on geographically extensive social networks. An increased regionaliza-
tion and territorialization has previously been proposed for western Scandinavia around 8800-
7500 BC. The study confirms that during this period the population seem to consist of several 
subgroups related to specific territories, but with close and regular contact within a more ex-
tensive social network. This fits well with the picture of a group that may have inhabited 
Norje Sunnansund for extended periods, while social contacts were maintained over longer 
distances. 
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Förord  

Bakgrunden till denna avhandling är de arkeologiska undersökningarna som 
gjordes inför ombyggnaden av väg E22 i västra Blekinge år 2011. Vägen 
skulle dras över den utdikade sjön Vesan, och i denna miljö visade det sig 
finnas ett flertal fornlämningar, inte minst mesolitiska boplatser. Norje Sun-
nansund, lokal 12, var den plats som jag var med om att undersöka. Resultaten 
blev över förväntan, med ett omfattande litiskt och organiskt mesolitiskt 
material. Vad som särskilt förvånade vid undersökningen var förekomsten av 
välgjorda mikrospånkärnor och mikrospån i kvarts, vilket var oväntat i en reg-
ion med nära tillgång till flinta. Min fascination för de val som en gång gjorts 
då andra råmaterial än enbart flinta hade använts för mikrospåntillverkning 
blev ett avstamp för detta arbete.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt har bidragit till avhand-
lingsarbetet. Tack till min huvudsakliga handledare Kjel Knutsson för utmärkt 
handledning, djup kunskap och stort tålamod. Tack till min biträdande hand-
ledare Helena Knutsson för lojalt stöd. Ett stort tack till er båda för att jag fick 
möjligheten att delta i ett flertal oerhört givande workshops kring litiskt 
material i Ryssland, Polen, Norge och Sverige med Nordic Blade Technology 
Network. Tack också till min avslutande handledare Joakim Wehlin för en god 
och intensiv insats i slutspurten, och till Anneli Ekblom och Paul Wallin för 
genomläsning och support. 

Tack Adam Boethius för hårt slit i fält på Norje Sunnansund, för många 
givande diskussioner och textgenomläsningar samt gott samarbete. Tack Ola 
Magnell för alla intressanta diskussioner och textläsning, inte minst på slutet. 

Tack Hege Damlien för ett omfattande och välgjort arbete med artikel 1. 
Thanks to Éva David for the excellent collaboration writing paper 2, and 

for giving me some basic understanding of osseous production (and the 
French language). 

Thank you, Douglas Price, for your great cooperation and patience writing 
paper 3. 

Thanks to all participants and organizers of the Nordic Blade Technology 
Network's workshops for discussions, adventures and knowledge exchange. 

Tack till hela teamet på Norje Sunnansundsundersökningen för er insats i 
fält, Åsa Alering, Bo Knarrström, Adam Boethius, Karin Berggren, Ilona 
Carlsson, Andreas Emilsson, Linda Fredriksson Engström, Emelie Grönberg, 
Karina Hammarstrand Dehman, Erik Johansson, Klas-Holger Jönsson, Ola 
Kronberg, Anne Naumanen, Magnus Reuterdahl och Johan Åstrand.  
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Tack Elisabeth Rudebeck, Mats Anglert och Helena Viktor för ledning av 
E22-projektet och möjliggörande av mitt avhandlingsarbete, särskilt tack till 
Elisabeth för stöd och många givande diskussioner kring stenåldersarkeologi. 

Tack Bo Knarrström och Per Karsten för att ni för länge sedan lät mitt ar-
keologiska arbetsliv inledas på Tågerup, och därigenom lade en första grund 
för det här arbetet. Ett särskilt tack till Bo som har stöttat mig och lärt mig 
enormt mycket sedan dess. 

Tack Caroline Arcini för hjälp och många diskussioner om strontiumana-
lyser. Tack Per Lagerås för stöd, textläsning och givande samtal. Tack Helene 
Borna Ahlkvist för att du trott på mig och möjliggjort avhandlingsarbetet. 
Tack till samtliga kollegor på Arkeologerna (fd UV Syd) i Lund för allt tåla-
mod och stöd. 

Tack till alla på Lunds Universitets Historiska Museum som gav mig till-
gång till arbetsutrymme och magasinerat material. 

Tack Mikael Henriksson på Blekinge museum som har låtit mig ha tillgång 
till fynden från Norje Sunnansund. 

Tack till de stiftelser som har bidragit till finansieringen av mitt arbete; Be-
rit Wallenbergs stiftelse och Helge Ax:son Johnssons stiftelse. 

Tack till min familj, Uno, Fredrika och Iris, för allt ert stöd och för att ni 
har stått ut under mitt avhandlingsarbete med allt vad det innebär. Tack också 
till mina föräldrar och syskon, samt övrig släkt och vänner. 
 
Lund i april 2020 
Mathilda Kjällquist 
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1. Inledning 

Mobilitet är ett centralt tema i arkeologiska studier av jägare-samlare. Olika 
skalor och omfattning av människors förflyttningar, liksom förutsättningarna 
för och anledningarna till mänsklig mobilitet har studerats i många decennier. 
Under vilka omständigheter har mobiliteten varierat, och vilka faktorer har 
varit bakomliggande? Förklaringarna har skiftat de senaste 50 åren, med be-
toning på ekologiska och ekonomiska förhållanden (t.ex. Sahlins 1972, Bin-
ford 1980, Woodburn 1980, Kelly 1983, Bettinger 1999, Shennan 2002) re-
spektive sociala och ideologiska förhållanden (t.ex. Bender 1978, Wiessner 
1982, Hayden 1994, Ingold 2007).  

I sydligaste Skandinavien finns tydliga indikationer på en relativt låg mo-
bilitet inom kustområdet från 6500 f.Kr. och framåt, baserat på tidigare under-
sökningar av t.ex. Segebro, Blak II, Tågerup (Larsson 1982, Sørensen 1996, 
Karsten & Knarrström 2003). Den äldre kustlinjen ligger idag till större delen 
långt under vattenytan och är betydligt mindre utforskad. Huvudsyftet med 
denna avhandling är att undersöka olika skalor av mobilitet och sociala nät-
verk i Sydskandinavien under denna äldre period, omkring 7000 f.Kr. Hur 
långt och i vilka geografiska riktningar förflyttade sig människor i södra Skan-
dinavien för 9000 år sedan? Äldre studier av denna del av mesolitikum har 
bland annat utgått från lokal kulturhistoria, social organisation, ekonomiska 
förhållanden eller landskapsutnyttjande, ofta med utgångspunkt från inlands-
boplatser i Själland och sydvästra Skåne (t.ex. Welinder 1971, Larsson 1978, 
Andersen et al. 1982, Grøn 1995). Denna avhandling innefattar ett större om-
råde, som inbegriper delar av Fennoskandia och Ryssland. Fokus ligger på 
mobilitetens omfattning i ett övergripande perspektiv, både tidsmässigt och 
geografiskt, uttryckt genom de materiella spåren av sociala nätverk.  

Studien är baserad på undersökningar av litiskt material, benredskap samt 
mänskliga kvarlevor, och närmar sig frågan om mobilitet genom en tvärveten-
skaplig strategi som kombinerar teknologiska analyser av arkeologiskt 
material med isotopanalyser av människotänder. Analysarbetet utgår från att 
hantverkstraditioner kan ge uttryck för socialt förankrade och förmedlade kun-
skaper, och att analyser av teknologin inom hantverksproduktion därför kan 
användas för att spåra kontakter mellan grupper i olika områden. Med en tvär-
vetenskaplig utgångspunkt har även isotopanalyser av människotänder utförts, 
för att belysa individuell mobilitet. De sammanlagda resultaten används för 
att diskutera långsiktiga kulturhistoriska skeenden under mesolitikum med fo-
kus på kontakter och mobilitet. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
En förutsättning för denna studie är antagandet att det är möjligt att följa hur 
hantverkstraditioner och/eller grupper av människor har spridits geografiskt, 
genom att datera geografiskt spridda arkeologiska material som innehåller 
samma typ av teknologi och hantverkskoncept. Hypotesen att tryckspånstek-
nologin, som är en specifik metod för att tillverka litiska spån, nådde Skandi-
navien österifrån är en väsentlig utgångspunkt. Processen har diskuterats och 
verifierats i ett flertal studier (t.ex. Rankama & Kankaanpää 2011, Knutsson 
& Knutsson 2012, Sørensen 2012, 2018, Sørensen et al. 2013, Manninen & 
Knutsson 2014, Damlien 2016a, 2016b, Knutsson et al. 2016). Aktuell forsk-
ning talar för att tryckspånsteknologin började användas i Ostasien under ti-
digpaleolitikum, där teknologin daterats till 22 000 f.Kr. (Inizan 2012). Om-
kring 10 000 f.Kr. hade tekniken nått Europas östligaste delar, och den kom 
sedan att användas i delar av Europa under mesolitikum och neolitikum. I 
västra Ryssland finns teknologin i senpaleolitiska/tidigmesolitiska Butovo-
Veretye material (Sørensen 2012). Undersökningar i nordöstra Finland 
(Rankama & Kankaanpää 2008, 2011) och nordliga Norge (Kleppe 2018) vi-
sar att teknologin har använts på lokala råmaterial i detta område under tidig-
mesolitikum, omkring 9600–8800 f.Kr. Detta indikerar att människor och/el-
ler idéer har kommit österifrån, under en tid då resterna av istidsisen fortfa-
rande smälte bort i nordligaste Europa. Det bör ha inneburit ett möte mellan 
tidigmesolitiska Ahrensburgsinfluerade grupper som vid denna tidpunkt levde 
i norra Norge, och grupper med tryckteknologiskt kunnande från öster (Man-
ninen et al. under tryckning) (se vidare kapitel 1.3).  

I detta sammanhang är det intressant att ny forskning även indikerar att 
bruket av keramik följt en liknande väg (Jordan 2010). Med ett ursprung i 
Japan för omkring 20 000 år sedan följde introduktionen av keramik en öst-
västlig rutt, och nådde senmesolitiska grupper i Baltikum och Finland i form 
av det som brukar betecknas som kamkeramisk kultur (Piezonka 2012, 2015). 

Det övergripande syftet med avhandlingen är alltså att studera det mesoli-
tiska samhället i Sydskandinaviens Östersjöområde under perioden 7500–
6400 f.Kr. ur ett jämförande perspektiv. Fokus ligger speciellt på kulturkon-
takter och kontaktvägar belysta på olika sätt; genom tolkningar av kognitiva 
koncept som de uttryckts i hantverksarbete och råmaterialval, samt genom iso-
topanalyser av människoben. Genom detta fokus relaterar studien till den 
minskade mobilitet som tidigare har konstaterats inom de efterföljande meso-
litiska perioderna, Kongemose och Ertebölle (se vidare kapitel 1.4). 

Med utgångspunkt från ovanstående har följande frågeställningar precise-
rats, som berör materiell kultur och mobilitet i Sydskandinavien under den 
aktuella tidsperioden: 

• Varifrån kommer hantverksinfluenser och litiska råmaterial, och i vilka
riktningar har utbyten av material eller teknologiska koncept skett?
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• Hur rörliga har enskilda individer varit, och i vilken utsträckning har deras 
rörelser följt samma riktningar som råmaterial och influenser i hantverk? 

• Vad innebär svaren på ovanstående frågor för bilden av samhällsorgani-
sationen under perioden? 

Artiklarna i avhandlingen behandlar olika aspekter av dessa frågeställningar, 
utifrån olika utgångspunkter. Huvudsyftet med artikel I är att anlägga ett in-
terregionalt perspektiv och pröva hypotesen att den tryckspånsteknologi som 
återfinns i materialet från Norje Sunnansund introducerades österifrån av mi-
grerande grupper. Införandet av denna teknologi representerar övergången 
mellan tidig- och mellanmesolitikum i stora delar av Skandinavien. Syftet med 
artikel II är att ur ett regionalt perspektiv närmare studera den sociokulturella 
överföring av hantverkstraditioner som kan ha skett mellan grupper i två geo-
grafiska områden med skilda, sedan tidigare identifierade mesolitiska hant-
verkstraditioner. Områdena utgörs av Danmark och sydvästra Skåne med en 
västlig (Maglemose) tradition respektive östra Östersjön med en nordöstlig 
(Post-swiderian-influerad) tradition. Därigenom kan regional mobilitet och de 
östliga och västliga traditionernas regionala geografiska utbredning i 
Sydskandinavien omkring 7500–7100 f.Kr. studeras. Syftet med artikel III är 
att belysa mobiliteten i Sydskandinavien under perioden på en mer lokal nivå, 
och att närma sig frågor om individuell mobilitet. 

1.2. Tidig- och mellanmesolitikum i Sydskandinaviens 
Östersjöområde 
I detta avsnitt presenteras några huvuddrag kring arkeologiska undersökningar 
av tidig- och mellanmesolitiska lokaler i Sydskandinaviens Östersjöområde, 
för att på så sätt kontextualisera avhandlingens källsituation, syfte och fråge-
ställningar. Avhandlingen berör huvudsakligen tidsperioden 7600–6400 f.Kr., 
som på grund av skilda terminologier motsvarar slutet av tidigmesolitikum 
(maglemoseperioden) i södra Sverige, Danmark och Tyskland, och slutet av 
mellanmesolitikum i Norge.  

Kunskapen om denna del av mesolitikum i sydligaste Skandinavien grun-
das främst på en lång rad 1900-talsundersökningar av klassiska mosslokaler 
på Själland och i Skåne som Mullerup–Maglemose (Sarauw 1903), Sværd-
borg I –II (Friis Johansen 1919, Broholm 1924, Brinch Petersen 1972, Bille 
Henriksen 1976), Holmegård (Broholm 1924, Becker 1945, Becker 1953, Fi-
scher 1974), Lundby I (Bille Henriksen 1980), Åmosen (ett flertal lokaler av 
varierande storlek) (Mathiassen 1943, Andersen 1983), Ulkestrup i Åmosen 
(Andersen 1951, Andersen et al. 1982) och Ageröd I H:C, B, D (Althin 1954, 
Larsson 1978).  
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I den östligaste delen av området, utgångspunkten för detta arbete, under-
söktes inga mossar arkeologiskt under 1900-talet. Det finns dock lösfynd av 
tidigmesolitiska benspetsar kring sjöarna i nordöstra Skåne, framför allt Rå-
belövsjön (Sundelin 1922, Lidén 1942, Althin 1954, Wallebom 2015) och ett 
par mindre undersökningar har utförts i sjöarnas vattenbryn (Sundelin 1922, 
Wihlborg 1985). I detta sammanhang måste även Barumsgraven lyftas fram 
(Hansen 1941, Wallebom 2015). Av andra klassiska lokaler i den östra delen 
kan nämnas Nørre Sandegård på Bornholm (Becker 1951, 1990), samt Hage-
stad och Tobisborg i Skåne (Strömberg 1976, 1986). Inventerings- och över-
siktsarbeten i Skåne (t.ex. Althin 1954, Welinder 1971), Blekinge (Erixon 
1913) och Småland (t.ex. Åberg 1913, Sundelin 1920, Gustawsson 1925, 
Kjellmark 1932–1944, 1944, Lidén 1943, Hagberg 1979, Taffinder 1982) har 
också haft stor betydelse för bilden av området.  

Mer detaljerade översikter av den tidiga forskningshistorien i området har 
publicerats i olika sammanhang (t.ex. Brinch Petersen 1973, Larsson 1978, 
1990, Sørensen & Casati 2010, Loeffler 2005, Persson 2012, Boethius 2018a) 
och upprepas därför inte här. Det finns även ett antal verk och artiklar som 
utgör översikter över perioden i Danmark och Skåne från olika utgångspunk-
ter (t.ex. Welinder 1971, Grøn 1995, Valentin Eriksen 2006, Sørensen 2018).  

Under de senaste decennierna har ett flertal större undersökningar utförts i 
Sydskandinaviens Östersjöområde inför exploateringar. Dessa har inneburit 
ett större tillskott av väldaterade material och kontexter. Mellan 1998 och 
2005, inför utvidgningen av en sandtäkt, undersöktes ett mesolitiskt boplats-
komplex vid Ålyst på Bornholm, daterat till 8300–7350 f.Kr. Tre hyddor och 
ett tjugotal fyndkoncentrationer påträffades (Casati & Sørensen 2006a, 2006b, 
2009a, 2009b, 2011; Sørensen & Casati 2011, 2015). Vid undersökningar in-
för ett vägbygge 2002 vid Årup i nordöstra Skåne påträffades nio mesolitiska 
kontexter inklusive fem hyddor från 9150–5300 f.Kr. (Nilsson & Hanlon 
2006). Vid undersökningarna 2011 inför vägbygget vid den utdikade sjön 
Vesan undersöktes flera mesolitiska lokaler från den aktuella perioden, föru-
tom Norje Sunnansund. Vid Lussabacken norr påträffades sex hyddor från 
6500–6200 f.Kr. (Björk et al. 2016), och vid Norje Nordansund undersöktes 
en boplats från 6600–6400 f.Kr (Fendin et al. 2016). 

I östra Småland har ett fåtal daterade boplatser från perioden undersökts, 
inför exploateringar under de senaste decennierna. Under åren 1987–1989 
samt 2012 undersöktes en lokal i Tingby med en möjlig hydd- eller huskon-
struktion (Rajala & Westergren 1990, Nilsson et al. 2002, Papmehl-Dufay et 
al. 2013). Vid undersökningar inför ett vägbygge söder om Kalmar 1997–1999 
undersöktes flera mesolitiska lokaler från den aktuella perioden, t.ex. Ljungby 
södra (Alexandersson 2000, Alexandersson 2001). Flera av lokalerna kunde 
dock endast dateras typologiskt samt utifrån höjddata och strandlinjeförskjut-
ning, t.ex. Söderåkra (Alexandersson et al. 2001) och Kölbygärde (Ring et al. 
2001).  
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Även på Öland har en typologiskt daterad boplats vid Skedemosse under-
sökts (Alexandersson 2016), och på ön Blå Jungfrun vid Öland har forsknings-
undersökning av en boplats daterad till 7000–6700 f.Kr. utförts (Alexanders-
son et al. 2015, Alexandersson et al. i tryck). Därutöver har en mesolitisk grav 
påträffats i Övre Vannborga, daterad till 7150–6550 f.Kr. (Petersson et al. 
2009, Alexandersson et al. 2018).  

Av undersökningar i närliggande områden utanför Östersjöområdet kan 
särskilt nämnas centrala Skåne med Rönneholms mosse (Sjöström 2004, 
2011, 2012, 2013a, 2014, 2015, Hammarstrand Dehman & Sjöström 2009, 
Sjöström & Hammarstrand Dehman 2010, 2015, Larsson & Sjöström 2010, 
2011, Larsson et al. 2016), Slabälta (Sjöström 2013b), Viss mosse (Sjöström 
& Kàm Tayanin 2013, 2014) samt lokaler vid Ringsjön som undersöktes 2017 
(Johansson under arbete, Persson under arbete).  

Fyra avhandlingar som på olika sätt berör den första halvan av den mesoli-
tiska perioden i Sydskandinaviens Östersjöområde har också publicerats de 
senaste decennierna (Nilsson 2003, Boethius 2018a, Hansson 2018, Henriks-
son 2019). Björn Nilssons avhandling behandlar Blekinges och Smålands 
landskap ur ett långtidsperspektiv, med fokus på stenålderslämningar (Nilsson 
2003). Adam Boethius utgår från osteologiskt material från bland annat Norje 
Sunnansund i en studie av försörjningsstrategier där han betonar den relativt 
låga grad av mobilitet som periodens fiske indikerar, och den ökade territori-
alitet som detta kan innebära (Boethius 2018a). Anton Hansson är geolog, men 
han har haft ett nära samarbete med arkeologer i sin studie av landskapet från 
perioden, på botten av Östersjön i Hanöbukten och västra Blekinge (Hansson 
2018). Eftersom kustlinjen från den aktuella perioden ligger under dagens 
havsnivå är det ett stort framsteg att även marinarkeologiska undersökningar 
har genomförts. Vid Haväng på Skånes ostkust har omfattande geologiska och 
arkeologiska undersökningar av lokaler på havsbottnen utförts, med bland an-
nat fiskfångstkonstruktioner från 7300–6450 f.Kr. (Hansson et al. 2018). Mi-
kael Henriksson har utgått från uppdragsarkeologiska undersökningar av sten-
åldersboplatser vid Siretorps bygdegård och vid den utdikade sjön Vesan i en 
studie av arkeologisk kunskapsuppbyggnad och antikvarisk praktik (Henriks-
son 2019). 

Sammanfattningsvis måste behovet av fortsatta marinarkeologiska och 
kustnära undersökningar för att bättre kartlägga bosättningar inom tidigmeso-
litiska kustmiljöer betonas i detta sammanhang. Det är dock tydligt att framför 
allt exploateringsundersökningar under de senaste åren har haft en stor bety-
delse för kunskapsuppbyggnaden i området kring den aktuella perioden, och 
resultaten från undersökningen av Norje Sunnansund är ett av exemplen på 
detta. 
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1.3. Mesolitiska hantverkstraditioner i Skandinavien 
I detta avsnitt presenteras kortfattat forskningsläget kring mesolitiska hant-
verkstraditioner i Skandinavien för att ytterligare kontextualisera avhandling-
ens källsituation, syfte och frågeställningar. Fokus ligger på redskapsprodukt-
ionens grunder, som har använts i avhandlingen för att diskutera mobilitet, i 
form av litisk spånframställning samt benhantverk.  

Det senaste decenniet har interregionala studier av litisk teknologi med be-
toning på spånframställning förtydligat bilden av den tidiga invandringen till 
Fennoskandia. Processen har diskuterats och verifierats i ett flertal studier 
(t.ex. Rankama & Kankaanpää 2008, 2011, Sørensen 2012, 2018, Sørensen et 
al. 2013, Manninen & Knutsson 2014, Damlien 2016a, 2016b, Knutsson et al. 
2016, Manninen et al. 2018, Persson et al. 2019).  

Litiska spån, framställda med tryckteknik, förefaller att ha varit grundläg-
gande för redskapsproduktion inom norra Eurasien redan under delar av sen-
paleolitikum och mesolitikum (Desrosiers 2012, Inizan 2012, Knutsson et al. 
2016). Aktuell forskning talar för att tryckspånsteknologin började användas 
i trakterna av Mongoliet mot slutet av paleolitikum, där teknologin daterats 
till ca 20 000 f.Kr. (Inizan 2012). Teknologin är relaterad till användningen 
av kompositredskap som steneggade benspetsar, där spån eller mikrospån har 
fästs i skåror på spetsarnas eggar (Inizan 2012, Knutsson et al. 2016). Under-
sökningar i Sibirien visar att grupper som behärskat denna teknologi sannolikt 
har följt den smältande landisen, och så småningom bland annat har nått västra 
Ryssland, där tekniken finns dokumenterad från omkring 9600 f.Kr. (Inizan 
2012, Sørensen et al. 2013, Damlien 2016b, Knutsson et al. 2016).  

Den äldsta kända lokalen med exempel på denna teknologi i Fennoskandia, 
i form av tryckspånsproduktion från koniska eller subkoniska spånkärnor, är 
för närvarande Løkvika i nordligaste Norge, med en datering till 9650–8800 
f.Kr. (Kleppe 2014, 2018, Manninen et al. under tryckning). Detta indikerar 
att människor och/eller idéer kommit österifrån, och bör ha inneburit ett möte 
mellan tidigmesolitiska västliga grupper som vid denna tidpunkt levde i norra 
Norge, och grupper med tryckteknologiskt kunnande från öster (Manninen et 
al. under tryckning). Teknologin har därefter spridits mot sydväst, till områden 
med grupper som haft en västlig teknologisk tradition.  

Karaktäristiskt för den äldre västliga teknologiska traditionen (eller epi-ah-
rensburgska, en fortsättning på den senpaleolitiska ahrensburgstraditionen) är 
främst spånproduktion från knackstensslagna ensidiga tvåpoliga kärnor och 
små eneggade tångepilspetsar (Andersson & Knarrström 1999, Berg-Hansen 
2018, Persson et al. 2019). Den östliga teknologiska traditionen, (eller post-
swiderianska, en beteckning som numera dock anses missvisande, eftersom 
traditionen endast till namnet är relaterad till den senpaleolitiska swiderianska 
kulturen, t.ex. Zhilin 2005) karaktäriseras främst av spånproduktion genom 
tryckteknik från koniska eller subkoniska kärnor med facetterade plattformar, 
och steneggade benspetsar.  
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Baserat på analyser av teknologiska traditioner kan åtminstone sex möjliga 
migrationer anas, till och inom Fennoskandia före 7500 f.Kr. (Manninen et al. 
under tryckning). Det möjliga scenariot ser ut som följer: Omkring 11300–
10000 f.Kr. sker en initial migration av grupper söderifrån in i Sydsverige. 
Dessa har en västlig teknologisk tradition. Cirka 9500–9300 f.Kr. rör sig där-
efter grupper med västlig teknologi norrut från Västsverige längs med norska 
kusten. Omkring 9400 f.Kr. sker sedan en initial migration av grupper med 
nordöstlig teknologi från nordost till norra Norge och Kolahalvön. Därefter, 
cirka 9000–8200 f.Kr. sker en fortsatt migration österifrån in i Finland och 
Karelen. Sedan, omkring 8900–8400 f.Kr. rör sig grupper som använder 
kvarts som litiskt råmaterial och har en östlig teknologi från Finland och in i 
norra Sverige. Omkring 8400–8000 f.Kr. sker därefter en migration söderut 
av grupper med östlig teknologi längs Norges kust och in i Mellansverige. 

Användning av kvarts som råmaterial förefaller att ha varit en etablerad 
tradition parallellt med användning av flinta inom den östliga hantverkstrad-
itionen (Manninen et al. 2018). I Finland, där flinta inte förekommer naturligt, 
ökar användningen av kvarts gradvis, tills tryckspånsproduktion helt upphör 
omkring 8000 f.Kr., troligen i samband med en förändrad eller minskande mo-
bilitet (Manninen & Knutsson 2014, Guinard 2018, Manninen et al. 2018). En 
kraftigt ökad användning av kvarts som råmaterial i östra Mellansverige om-
kring 8500–8000 f.Kr. (Gustafsson Gillbrand 2018) kan därför tolkas som ett 
inflöde av grupper från västkusten med en östlig tradition, alternativt ett obe-
roende skeende vid en ökande regionalisering.  

Inom sydligaste Skandinavien förefaller tryckspånsteknologin att ha intro-
ducerats omkring 7600–7500 f. Kr. (Sørensen et al. 2013). Om introduktionen 
skedde genom kontakter med grupper från Mellansverige eller via Polen är 
dock inte säkerställt, eftersom de polska materialen från perioden inte är 14C-
daterade (Sørensen 2018). Från omkring 7000 f.Kr. ökar inslaget av 
tryckspånsteknologi och flinteggade benspetsar i de danska materialen (David 
& Sørensen 2016, Sørensen 2012, 2018, Sørensen et al. 2013). Karaktäristiskt 
för hantverkstraditionen från perioden (Maglemose 3) i denna region är dock 
utformningen av kärnorna, med släta plattformar utan fasettering (Sørensen 
2012, Sørensen et al. 2013, Sørensen 2018). En möjlig hypotes är att teknolo-
gin med släta plattformar har uppstått i östra Mellansverige som en lokal an-
passning till spånframställning i kvarts, och att denna tradition har spridits mot 
sydväst längs de större vattenvägarna och vidare till Danmark (Guinard 2018).  

Analyser av benhantverk från perioden omkring 9000–7000 f.Kr. inom 
norra Europa har utförts av Éva David. Genom detaljerade teknologiska ana-
lyser med utgångspunkt i studier av chaîne opératoire (operativa kedjor, se 
kapitel 1.5) har hon identifierat två övergripande teknologiska traditioner eller 
teknokomplex, en nordvästlig och en nordöstlig (David 2006a, 2007, 2009, 
2017, 2020). Den nordvästliga traditionen förekommer inom material från 
östra England, norra Tyskland och Danmark (David 1999, 2003, 2006b, 2020, 
David & Sørensen 2016) medan den nordöstliga traditionen förekommer inom 
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material från Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och västligaste Ryss-
land (David 1998, 2003, 2005, 2006c, Bergsvik & David 2015).  

De skilda benhantverkstraditionerna menar David karaktäriseras av olika 
tillvägagångssätt vid bearbetningen av rörben för att skapa råämnen för fram-
ställning av redskap. Inom den nordöstliga traditionen klyvs benen etappvis 
med en kil, en långsida i taget, med ojämna brottytor som följd. För att jämna 
till dessa ytor har avspaltningar sedan slagits loss från dem mot en städsten 
(detta kallar David ”Z-metoden”, efter den ryska boplatsen Zamostje; t.ex. 
David 1998, 2006a; Bergsvik & David 2015). Inom den nordvästliga tradit-
ionen har kraftiga skåror gjorts på båda sidor av benet i dess längdriktning och 
sedan har det kluvits med slag mot en vass egg från ett flintspån eller liknande. 
I detta fall har råämnet blivit jämnt format utan användning av en städsten 
(detta kallar David ”D-metoden”, d.v.s. från Danmark; t.ex. David 2006b). 
Vid användningen av denna teknik blir antalet benavslag mycket få och råäm-
nena har släta snittytor.  

Detta innebär att avfallsmaterialet från benbearbetningen får olika karaktär, 
med ett större inslag av benavslag inom den nordöstliga traditionen. Inom den 
nordöstliga traditionen är steneggade benredskap också vanligt förekom-
mande, medan motsvarande redskap inom den nordvästliga traditionen utgörs 
av hullingförsedda spetsar utan inslag av litiska material. 

Även om en del av de benmaterial som har analyserats av Éva David är 
något yngre än de äldsta litiska materialen är sambandet mellan den nordöst-
liga benhantverkstraditionen och den östliga litiska teknologin tydlig i det stu-
derade området. Kopplingen finns i framställningen av flinteggade benspetsar, 
där tryckspånens symmetri kan ha utgjort en viktig utgångspunkt för infogning 
i redskapet. Det förefaller också generellt finnas en nära koppling mellan tek-
nologin i benhantverk och litiskt hantverk (Bergsvik & David 2015, Gummes-
son 2018). 

1.4. Studier av mobilitet och sedentism i 
Sydskandinavien  
Ett fokusområde för denna avhandling är mobilitet i Skandinavien omkring 
7000 f.Kr. Studier av mobilitet under mellan- och senmesolitikum, efter att de 
första grupperna av människor invandrat till Skandinavien under senpaleoliti-
kum och tidigmesolitikum, har ofta relaterats till en eventuell ökande bofast-
het, och i förlängningen till neolitiseringsprocessen. Denna process, i form av 
en övergång till en agrar livsstil, belystes ur ett kulturhistoriskt perspektiv un-
der första halvan av 1900-talet av bland annat Gordon Childe (t.ex. Childe 
1925). Under den processuella arkeologins era låg fokus därefter främst på 
ekonomiska och ekologiska aspekter (t.ex. Binford 1968, Jensen 1979, Welin-
der 1979), medan den postprocessuella arkeologin betonade överföringen av 
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själva den agrara ideologin som central (t.ex. Jennbert 1984; Hodder 1990, 
Tilley 1996).  

För neolitiseringsdiskussionen har synen på övergången till en neolitisk 
livsstil varit grundläggande, där tre huvudsakliga utgångspunkter kan urskiljas 
(Zvelebil 2001). En hypotes har varit att migrerande neolitiska grupper har 
varit helt avgörande för spridningen av neolitisk kultur (migrationism) (t.ex. 
Childe 1925, Rydbeck 1928, 1930, Becker 1939, Stenberger 1964, Ammer-
man & Cavalli-Sforza 1973, 1984, Renfrew 1987). En annan hypotes har varit 
att en neolitisk ideologi främst har spridits genom kontakter och ersatt en jä-
gar-samlarideologi, utan omfattande förflyttningar av neolitiska grupper (in-
digenism eller akulturationsteori) (t.ex. Nordman 1927, Troels-Smith 1953, 
Dennell 1983, Jennbert 1984, Tilley 1996). De senaste tre–fyra decennierna 
har komplexa kombinationer av de båda alternativen ofta framhållits, med en 
mer nyanserad syn på processen som tar större hänsyn till lokala och regionala 
förutsättningar (integrationism) (t.ex. Zvelebil 2001, Renfrew 2000, Shennan 
2012a, Sørensen 2014, Rowley-Conwy 2014). Aktuella studier av DNA från 
perioden tillför också nya aspekter på migration, även om det är tydligt att en 
god arkeologisk förankring krävs för att tolkningen av resultaten ska bli nyan-
serad (Lazaridis et al. 2014, Günther et al. 2018, Mittnik et al. 2018, Kashuba 
et al. 2019, Persson et al. 2019, Manninen et al. under tryckning).  

Frågan om hur jägar-samlare samhället var organiserat vid övergången till 
neolitikum har varit central i detta sammanhang. En förändring av den meso-
litiska samhällsorganisationen, från högmobil till komplex och semisedentär, 
åtminstone i Sydskandinavien, har diskuterats. Förklaringsmodellerna för en 
sådan förändring har varit flera. Exempelvis utgick Binford under det tidiga 
1970-talet från att förändringar i den globala havsnivån mot slutet av plei-
stocen ledde till ett ökat utnyttjande av säsongsresurser som lekande fisk och 
flyttfågel. Detta i sin tur ledde till ökad sedentism, vilket på många platser 
framtvingade uppkomsten av odling i intilliggande ekologiska nischer där re-
sursutbudet var mindre (Binford 1972:442ff). Liknande tankegångar framför-
des under 1980-talet för sydskandinaviska förhållanden av bland annat Price 
respektive Rowley-Conwy (t.ex. Price 1981, 1985, Rowley-Conwy 1983, 
1984, 1986). Fokus låg då på ökande marina resurser i östra Danmark när salt-
halten ökade i havet under senmesolitikum, vilket blev en grund för mer sed-
entära och komplexa samhällen. En nedgång i de marina resurserna ledde där-
efter fram till övergången till en neolitisk livsstil.  

Dessa tankegångar infogades delvis i ett postprocessuellt perspektiv på ne-
olitiseringsprocessen, där den ideologiska förändringen, som den återspegla-
des i materiell kultur och monumentbyggande, bedömdes ske ganska hastigt. 
Däremot skedde den ekonomiska och försörjningsinriktade förändringen 
gradvis. Resultatet var en närmast teleologisk förklaringsmodell, där kom-
plexa samhällen förväntades föreligga innan en övergång till en neolitisk livs-
stil kunde ske (se vidare Rowley-Conwy 2004, Brinch Petersen & Meiklejohn 
2007, Sørensen 2014:23).  
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Komplexitet är dock en definitionsfråga, och förekomsten av komplexa 
samhällen under mesolitikum har ifrågasatts (t.ex., Johansen 2006, Sørensen 
2014). Sociala parametrar som brukar betonas i komplexitetsdiskussionen är 
ekonomisk specialisering, överskottsproduktion, sedentism, befolkningsök-
ning, gåvoutbyten, ökande social ojämlikhet och territorialitet (Fitzhugh 2003, 
Sassaman 2004). Konkreta markörer för komplexitet kan utgöras av rika och 
diversifierade biotoper, fasta fångstredskap, långvariga bosättningar, långtids-
lagring av föda, gravfält, huskonstruktioner och olika typer av territoriella 
markeringar (Lourandos 1997).  

Den nuvarande diskussionen kring komplexitet och ökande sedentism un-
der mesolitikum utgår fortfarande i stor utsträckning från tillgången på marina 
och lakustrina resurser (t.ex. Bailey & Milner 2002, Boethius 2016, 2017, 
2018, Astrup 2018, Groß et al. 2018, Nilsson et al. 2018, Hansson et al. 2019, 
Boethius et al. 2020). I detta sammanhang är det viktigt att betona att det sak-
nas överblick över kustområdena i sydligaste Skandinavien omkring 7000 
f.Kr., då dessa idag ligger under havsytan och är dåligt utforskade. Nyare 
undersökningar visar dock på långtidslagring av föda vid Norje Sunnansund 
(Boethius 2016), liksom fasta fiskeredskap från 7000 f.Kr. i Hanöbukten i an-
slutning till en åmiljö (Hansson 2018). Fasta fiskeredskap är en av de para-
metrar som tidigare har använts som en indikation för en minskande mobilitet 
under kongemose- och ertebölleperioden.  

Argumenten mot förekomsten av komplexa, semisedentära samhällen un-
der mesolitikum i Sydskandinavien har bland annat varit avsaknad av monu-
ment och omfattande begravningsplatser (Rowley-Conwy 2004, Sørensen 
2014:23). Om man inte ser just dessa element som nödvändiga markörer för 
ett semisedentärt levnadssätt, utan fokuserar på andra aspekter, finns det dock 
flera möjliga indikationer för en semisedentär tillvaro. Dessa utgörs av fasta 
fiskeredskap, långtidsprocessning/förvaring av fisk, boplatser med omfat-
tande lämningar av redskap och avfall, samt under kongemose- och ertebölle-
perioden även gravar i anslutning till boplatserna, vilket skulle kunna tolkas 
som en markering av platskontinuitet och territorietillhörighet. 

1.5. Teoretiska perspektiv 
Inom skandinavisk arkeologi under 1970- och 1980-talet låg fokus på proces-
suella, systemteoretiska och ekologiska frågeställningar med betoning på mät-
bara data (t.ex. Binford 1962, Moberg 1978, Kristiansen & Paludan-Müller 
1978, Welinder 1979). Den långa period av postprocessuell, hermeneutisk, 
aktörsinriktad (Giddens 1984) och relativiserande arkeologi som successivt 
följde från mitten av 1980-talet var ett uppfriskande perspektivskifte (t.ex. 
Hodder 1982, Jennbert 1984, Larsson 1986, Tilley 1994, 1996, Olsen 1997). 
Den processuella arkeologin kritiserades för att se materiella lämningar enbart 
som en spegel av sociala och kulturella systemförhållanden, och att bortse från 
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att de också var redskap för individers enskilda handlingar och uttryck (t.ex. 
Cornell & Fahlander 2002:7).  

Idag förekommer varianter av båda inriktningarna, det vill säga med posi-
tivistiska respektive hermeneutiska förtecken, men kanske har polariseringen 
delvis minskat. Det finns exempel på försök att sammanfoga delar ur de båda 
riktningarna (Hodder 2012:9). En rimlig utgångspunkt är att positivism och 
hermeneutik utgör motpoler på en skala, där det är fullt möjligt att positionera 
sig i mittendelarna (Bjereld et al. 2009:73). Kanske befinner vi oss också i ett 
nytt paradigmskifte, där studier av aDNA och Big data har fått pendeln att 
svänga tillbaka mot en mer kvantifierande och naturvetenskaplig inriktning 
åtminstone inom delar av arkeologin, parallellt med att den postmoderna eran 
ebbat ut, och nya frågor ställs (Kristiansen 2014).  

De olika teoretiska perspektiven har olika ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkter, de utgår alltså från vilken typ av frågeställningar som anses 
intressanta och möjliga att besvara, och de är anpassade till skilda frågeställ-
ningar och olika typer av skalor och perspektiv på mänskliga förehavanden 
(jfr Kristiansen 2004, 2014, Bailey 2007, Apel & Darmark 2009, Hodder 
2012:5ff, Damlien 2016a). Denna studie utgår dock från att det allmängiltiga 
är lika intressant som det specifika. Genom att utgå från kulturhistoriska be-
skrivningar av händelseförlopp, baserade på detaljstudier av agency-karaktär, 
menar jag att det är möjligt att även diskutera generella storskaliga sociala 
skeenden och mobilitet (Kristiansen 2004, 2014, Bailey 2007, Apel & Dar-
mark 2009, Hodder 2012:5ff, Damlien 2016a).  

De frågeställningar som har berörts inom skandinavisk forskning kring 
mesolitikum har också varierat med decennierna, och har i stor utsträckning 
följt de rådande arkeologiska synsätten. Karaktäristiskt för stora delar av 
grundforskningen har varit en begränsning till nationellt eller regionalt defini-
erade klassifikationssystem, särskilt för det litiska materialet och teknologin 
(Sørensen et al. 2013). De alltför lokalt definierade materiella kulturerna har 
ofta utgjort ett hinder för förståelsen av kontakter, influenser och mobilitet 
mellan grupper över dagens nationsgränser, och motverkat en helhetsbild av 
den rörlighet som präglat stora delar av mesolitikum (Sørensen et al. 2013, 
Damlien 2016a:52).  

Dessa lokalt förankrade klassifikationssystem har motverkat att metoder 
som GIS-analyser, och de ökande möjligheterna att bearbeta större mängder 
data som har tagits fram under 2000-talet för att underlätta överregionala och 
internationella översikter, kunnat användas för att sätta lokal arkeologi i ett 
större perspektiv. Detta problem är ett fokusområde för denna avhandling, där 
användningen av chaîne opératoire-studier är ett led i att skapa ett användbart, 
övergripande klassifikationssystem med gemensam terminologi.  

En utgångspunkt för detta arbete är att studier av teknologisk förändring 
inom arkeologiska material kan användas för att belysa mobilitet och utbyte 
mellan grupper. Det innebär att studier av kulturöverföring eller kulturella 
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transmissionsprocesser kan bidra till att belysa långsiktiga skeenden i ett sam-
hälle, och att kultur parallellt med gener kan ses som en mekanism för nedärv-
ning genom social inlärning (dual inheritance theory) (Cavalli-Sforza & Feld-
man 1981, Boyd & Richerson 1985). Eftersom kulturell förändring främst 
syns på en övergripande populationsnivå kan den alltså analyseras som en 
evolutionär process som har vissa likheter med genetisk evolution (Boyd & 
Richerson 2005:289, Apel & Darmark 2007). Båda processerna omfattar kom-
ponenterna variation, urval och arv. Men detaljerna, det vill säga hur variation 
genereras eller hur information överförs, skiljer sig åt (Shennan 2008). Till 
skillnad från genetisk evolution är mekanismerna bakom kulturell evolution 
mer diversifierade och omfattar exempelvis individers beslutsfattande och ho-
risontell överföring mellan icke-släktingar, faktorer som saknas inom genetisk 
evolution (Jordan 2015).  

Grundtanken är att kulturella transmissionsprocesser kan ses som en del av 
ett arvssystem, men för att förstå de övergripande mönstren och i förläng-
ningen även graden av mobilitet, måste man först förstå detaljerna i den pro-
cess som innebär att frekvensen av vissa överförda varianter ökar, medan 
andra minskar (Boyd & Richerson 2005:399). Medan övergripande föränd-
ringar av materiell kultur främst är synliga i ett större perspektiv, både tids-
mässigt och geografiskt, så baseras bilden av denna förändring på ett flertal 
detaljstudier av enskilda historiska händelser, processer och föremål (Shennan 
2012b).  

Informationsöverföring mellan individer kan påverkas av olika faktorer 
(Boyd och Richerson 1985:9, Apel & Darmark 2007:52). Dessa utgörs av 
slumpmässig variation som kulturell mutation och kulturell drift (t.ex. kopie-
ringsfel vid inlärning); riktad variation som innebär medvetna val (uppfinning 
eller individuell modifiering av befintlig kultur) och förvrängd överföring som 
inträffar genom socialt lärande (när vissa varianter föredras framför andra) 
(Boyd och Richerson 1985:9, 2005:289, Apel & Darmark 2007:52, Shennan 
2008, 2012b, Jordan 2015, Damlien 2016a:66). Därutöver finns det tre huvud-
former för hur traditioner och information överförs; vertikalt mellan generat-
ioner (förälder–barn), diagonalt mellan generationer (äldre generationer över-
lag–yngre individer), samt horisontalt inom en generation (vuxen–vuxen) 
(Boyd & Richerson 1985). 

Ett enkelt vardagsexempel på kulturöverföring och -anpassning är männi-
skors val och vana att bära kläder, ett beteende som nedärvs genom samhällen 
och som har många olika typer av kulturella och praktiska betydelser och för-
delar. Kultur kan ur denna bemärkelse beskrivas som socialt inlärd informat-
ion som påverkar individers handlingar. Förändringar av kultur kan då ses på 
samma sätt som genetiska förändringar, som en del av en evolutionär process, 
med påverkan på det mänskliga beteendet. På detta sätt formas beteende av 
både genetisk och kulturell förändring/evolution. Det samma gäller för många 
andra arter, som redskapsanvändning hos schimpanser eller kråkor, eller kom-
plex social organisation hos exempelvis myror eller bin. Människans kapacitet 
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till komplexa kulturella traditioner som griper över många olika beteenden 
förefaller dock unik (Jordan 2015:11).  

I detta sammanhang kan även begreppet ”nischkonstruktion” användas för 
att beskriva processen. Nischkonstruktion innebär här att organismer modifi-
erar sin egen och andras omgivning i en sådan utsträckning att det ändrar ur-
valsprocessens tryck på befintliga och kommande generationer (Odling-Smee 
et al. 2003, Riede 2005, 2012, Laland et al. 2016). Exempel på nischkonstrukt-
ion från djurvärlden är byggandet av bäverdammar, fågelbon, myrstackar och 
jordhålor, medan människors nischkonstruktion exempelvis kan bestå av att 
bära kläder för att kunna överleva i kyligare områden, eller att börja odla väx-
ter för att öka tillgången till föda (jfr Riede 2012:92).  

En grupp människor har vanligen ett stort antal olika kulturella traditioner 
på olika nivåer, som språk, religion, födoval, redskapsutformning och -an-
vändning. Utvecklingen av de olika traditionerna är ofta olika samstämmiga 
och följer olika historiska mönster. Det kan därför vara en överförenkling att 
försöka beskriva och studera hela kulturer, och mer konstruktivt att titta på 
enskilda traditioner, följa dem och därefter analysera om det finns djupare 
sammanhang mellan dem (Jordan 2015:45).  

Teorin kring kulturella transmissionsprocesser syftar till att förklara hur 
processerna som upprepas mellan generationerna motsvarar observerbara 
mönster av kulturell variation, det vill säga materiella kulturer. Exempelvis är 
det centralt att överföringsprocesserna varierar till både innehåll och samman-
hang, vilket innebär att den materiella kulturen varierar över tid. Variablerna 
kan påverka hur kulturell information sprids och reproduceras, och fungerar 
som en förklaringsmodell för delar av denna studie. I denna studie analyseras 
formerna för traditionsöverföring (vertikal, diagonal, horisontal) och de fak-
torer som påverkat dessa (kulturell mutation, kulturell drift, riktad variation 
och förvrängd överföring), med fokus på litisk spånframställning och fram-
ställning av steneggade benredskap, vilket lägger grunden för diskussionen 
kring mobilitetens och de sociala nätverkens omfattning.  

För att möjliggöra studier av dessa processer används analyser av operativa 
kedjor, chaîne opératoire. Konceptet har använts inom studier av litisk tek-
nologi i över tre decennier, från och med början av 1980-talet. Termen härrör 
från den franska arkeologen André Leroi-Gourhan, första gången publicerad 
1964, men härstammande från hans arbete under 1950-talet (Leroi-Gourhan 
1964: 164, 1993). Som student hos Marcel Mauss, som arbetade i en sociolo-
gisk Durkheiminspirerad tradition, hade Leroi-Gourhan insett fördelarna med 
att förstå ett samhälle genom dess teknik. Han lanserade teknologikonceptet 
som en vetenskap om mänskliga aktiviteter (Soressi & Geneste 2011). Studier 
av chaîne opératoire var för Leroi-Gourhan inte en metod, snarare en del av 
en kulturteori som syftade till att förstå det mänskliga förhållandet till materi-
ell kultur. Under 1970-talet intresserade sig franska etnografer för förhållandet 
mellan tekniska processer, intentioner och materiell kultur. En processuell 
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aspekt adderades till chaîne opératoire-konceptet under 1970–1980, till exem-
pel av Pierre Lemonnier (1976) och Robert Creswell (1983). Under samma 
period skiftade fokus hos litiskt och teknologiskt inriktade forskare i Frank-
rike, som Jacques Tixier, Marie-Louise Inizan och Hélène Roche, från studien 
av förhistoriska människor till förhistoriska samhällen (Tixier et al. 1980). Ja-
ques Pelegrins arbete har dessutom varit grundläggande för fortsatta definit-
ioner av begrepp och terminologi (t.ex. Pelegrin 1990). Från slutet av 1990-
talet har studier som använder chaîne opératoire-konceptet för litiska analyser 
successivt ökat bland arkeologer utanför Frankrike, och metoden är nu väl 
etablerad.  

Genom att studera den hantverkstradition som använts för redskapspro-
duktion med hjälp av chaîne opératoire-analyser kan vertikal överföring av 
kunskap (mellan generationer) synliggöras, vilket utgör en grundval för upp-
rätthållandet av en hantverkstradition eller materiell kultur. Att analysera ex-
empelvis råmaterialanvändning eller redskapens chaîne opératoire innebär de-
taljstudier av grundläggande material i dessa processer, som samtidigt utgör 
spåren av unika kulturhistoriska händelser. Jag ser alltså ingen avgörande mot-
sättning i den typ av småskaliga individorienterade studier som analyser av 
chaîne opératoire kan utgöra och möjligheten till en övergripande förståelse 
av långsiktiga samhälleliga evolutionära processer (liksom exempelvis Riede 
2005, 2006, Apel & Darmark 2007, Damlien 2016a), utan snarare är de 
varandras förutsättningar. Grundläggande för hela studien är utgångspunkten 
i de enskilda detaljerna hos artefakter och boplatser. Enbart utifrån en detalj-
förståelse, väl förankrad i det arkeologiska materialet, blir ett mer övergri-
pande perspektiv meningsfullt och trovärdigt.  

Genom användningen av chaîne opératoire-analyser synliggörs artefakten 
som en del av en teknologisk process, från råmaterialinförskaffning till pro-
duktion och användning och därefter kassering (Valentin Eriksen 2000). Den 
litiska produktionen ses som ett kognitivt projekt, översatt till ett konceptuellt 
schema som konkretiseras genom ett operativt tillslagningsschema (Inizan et 
al. 1999: 100). Främst har spånproduktionens chaîne opératoire studerats i de 
aktuella materialen, med fokus på processen att utforma och använda spånkär-
norna. Genom att analysera tillvägagångssätten, teknikerna och rörelserna 
som används för att forma kärnorna och att producera spån, synliggörs likheter 
och skillnader mellan olika tekniska koncept och traditioner. Tillvägagångs-
sättet gör det möjligt att studera teknologiska processer som överföringar av 
kulturellt betingade mönster, som är underliggande i de formativa principerna 
för varje teknokomplex. Genom att identifiera specifik traditionell kunskap 
som är inbyggd i den materiella processen, blir det möjligt att definiera förhi-
storiska mänskliga traditioner och därigenom studera mänskliga interaktioner 
och migrationer mellan regioner (Sörensen et al. 2013: 4). På detta sätt gör 
studien det möjligt att iaktta några delar av den snårskog av traditioner som 
människor, mer eller mindre medvetet, alltid deltar i. Informationen som er-
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hålls från spånkärnorna ger kunskap om förkroppsligade teknologiska tradit-
ioner. Att jämföra de teknologiska traditionerna från olika platser gör det på 
så sätt möjligt att studera kulturell överföring, och i förlängningen därigenom 
även mobilitet. 
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2. Material 

Som nämnts ovan är syftet med avhandlingen att studera det mesolitiska sam-
hället i Sydskandinaviens Östersjöområde omkring 7000 f.Kr. ur ett jämfö-
rande perspektiv, med fokus på kulturkontakter och kontaktvägar. Studien har 
utförts genom analyser av hantverksinfluenser, litiska råmaterial och mobilitet 
hos enskilda individer. Hantverksarbete i sten- och benmaterial och val av rå-
material behandlas i artikel I, II och III. För att studera individuell rörlighet 
har strontiumanalyser av människotänder dessutom utförts i artikel III.  

Jämförande översikter av kronologiskt definierade material från större geo-
grafiska områden har krävts för att kunna besvara de grundläggande fråge-
ställningarna kring kontakter och influenser. I avhandlingens tre artiklar har 
olika typer av arkeologiska material och data använts, huvudsakligen från pe-
rioden 9200–6400 f. Kr. Material och data kommer från sammanlagt 111 lo-
kaler som främst ligger i Skandinavien, men även i Finland, Baltikum och 
Ryssland (figur 1). Artikel I som har ett interregionalt perspektiv utgår från 74 
lokaler utan direkt inbördes rangordning, medan lokalen Norje Sunnansund 
har varit central för artikel II och III som har ett mer regionalt eller lokalt 
perspektiv. Därför presenteras denna lokal mer utförligt (kapitel 2.1). Valet av 
lokaler har baserats på förekomsten av dateringar, litiskt material samt ben-
material som varit grundläggande för att kunna besvara avhandlingens fråge-
ställningar kring kulturkontakter, kontaktvägar och kognitiva koncept. 

Artikel I har baserats på data och material från 74 lokaler, 17 från Finland, 
Baltikum och Ryssland, 19 från Norge samt 38 från Sverige (figur 1). Material 
från 50 av dessa lokaler är 14C-daterat med sammanlagt 171 dateringar, 54 
från Finland, Baltikum och Ryssland, 44 från Norge samt 73 från Sverige. 

Dateringarna har kombinerats med data från omfattande museistudier av 
litiska material, som även innefattade chaîne opératoire-analyser. I den litiska 
analysen ingick material från 62 av ovanstående lokaler, varav 32 utgjorde ett 
nytillskott till det underlag som användes i studien av Sørensen et al. (2013). 
Av dessa var 14 från centrala Sverige, 7 från södra Sverige samt 11 från södra 
Norge, vilket möjliggjorde en mer detaljerad diskussion kring den kronolo-
giska och regionala utvecklingen av den tryckspånsteknologi som diskuterats 
tidigare (Sørensen et al. 2013) och som identifierats i materialet från Norje 
Sunnansund.  
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Artikel II har utgått från analyser av sten- och benmaterial från Norje Sun-
nansund, samt tidigare utförda studier på benmaterial från Danmark, (främst 
Nivå 10, Mullerup I/Maglemose, Sværdborg I, Ögårde och Holmegård IV), 
Sverige (främst Ageröd I H:C), Lettland (främst Zvejnieki II) och Ryssland 
(främst Veretye I) (figur 1).  

Artikel III har baserats på isotopanalyser av strontium i människotänder från 
boplatsen vid Norje Sunnansund, kompletterat med spridningsanalyser av li-
tisk råmaterialanvändning. De litiska materialen i denna artikel har samman-
ställts från 43 publicerade sydskandinaviska lokaler, samtida med Norje Sun-
nansund (figur 1). De flesta materialen kommer från 14C-daterade kontexter 
(38 platser), huvudsakligen från 7900–6400 f.Kr.  

Strontiumvärdena från tolv tänder har jämförts med basvärden för biolo-
giskt tillgängligt strontium i regionen (se vidare kapitel 3.3). Det finns spridda 
mänskliga kvarlevor från båda bosättningsfaserna vid Norje Sunnansund, be-
stående av 12 tänder, 20 skallfragment och 2 fingerben. Från det yngre lagret 
finns det sex tänder och tre skallfragment från minst fem individer, varav två 
barn. Från det äldre lagret finns det tre tänder, två skallfragment och ett fing-
erben från två eller flera äldre vuxna. Sexton skallfragment, som represente-
rade minst två individer, kommer från utkastlagret, samt tre tänder och ett 
fingerben. 

Den osteologiska analysen av tänderna har utförts av Adam Boethius och 
Caroline Ahlström Arcini. Eftersom tänderna har påträffats lösa har det minsta 
antalet individer (MNI) uppskattats. Minst fem individer är representerade i 
materialet, om man endast tar hänsyn till osteologiska aspekter och inte de 
arkeologiska lagren eller resultaten av isotopanalysen; ett barn på 2–4 år, ett 
barn på 4–8 år, två yngre vuxna och en äldre vuxen. 
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Figur 1. Mesolitiska lokaler från vilka material eller data har använts i någon av 
artiklarna. (Figur bearbetad efter artikel I; Damlien et al. 2018b).  

Artikel I, svart: 1 Veretye I, 2 Popovo, 3 Peschanitsa, 4 Stanovoye IV, 5 Butovo, 6 
Kunda Lammasmägi, 7 Pulli, 8 Zvejnieki II, 9 Saarenoja II, 10 Sujala, 11 Södra 
Mensträsk, 12 Stora Sjögestad, 13 Motala, 14 Gårdsjösundet, 15 Orsand, 16 
Limsjön, 17 Torsåker, 18 Söderbärke, 19 Norrbärke, 20 Leksand 31, 21 Leksand 
322, 22 Orsa, 23 Skattungen – Ore, 24 Älvdalen III, 25 Sveg, 26 Lillhärdal, 27 Lin-
sell, 28 Särna, 29 Hede, 30 Idre, 31 Älvdalen, 32 Bjørkeli, 33 Knubba, 34 Foldsjøen, 
35 Tingby, 36 Norje Sunnansund, 37 Ageröd I H–C, 38 Järingsholm II, 39 Hästha-
gen/Snöstorp, 40 Genevad, 41 Genevadsån, 42 Ölmanäs, 43 Bua Västergård, 44 
Sandarna, 45 Tuve 91, 46 Herrestad, 47 Tørkop, 48 Vinterbro 12, 49 Darbu/Fiskum, 
50 Ragnhildrød, 51 Rødbøl 54, 52–57 Hovland I–V, 58 Torstvedt, 59 Anvik, 60 
Nedre Hobekk III, 61 Hå, 62 Botten I, 63 Lindøy Ib, 64 Skiftesvika, 65 Båtevik II, 66 
Sola 10, 67 Vilhelmina, 68 Jokivarsi I, 69 Rahakangas I, 70 Kirkkolahti I, 71 Helve-
tinhaudanpuro, 72 Saarenoja-Muilamäki, 73 Voupaja N, 74 Ristola. 

Artikel II, röd: 75 Nivå 10, 76 Mullerup I/Maglemose, 77 Øgårde, 78 Holmegård 
IV. 
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Artikel III, grön: 79 Stallerupholm, 80 Rude Mark, 81 Ulkestrup, 82 Sværdborg, 83 
Loklippen, 84 Ålyst, 85 Rönneholm 23:2, 86 Slabälta, 87 Viss mosse, 88 Årup, 89 
Vallen, 90 Ljungby södra, 91 Ebbetorp, 92 Skede mosse, 93 Gisslause, 94 Träd-
gårdstorp, 95 Kränge, 96 Mörby, 97 Näsna, 98 Åviken, 99 Stensäng, 100 Kerstin-
torp, 101 Lassebacken, 102 Odensjö, 103 Fållinge, 104 Anderstorp, 105 Eklanda, 
106 Balltorp, 107 Huseby Klev, 108 Timmerås, 109 Dammen (Bro 195), 110 Nedre 
Båtemyr, 111 Skee 1212. 

2.1. Boplatsen Norje Sunnansund – grundmaterial och 
kontext 
Här följer en kort presentation av kontexten för en väsentlig del av det material 
som har använts i denna avhandling. Den mesolitiska boplatsen Norje Sun-
nansund ligger åtta kilometer nordost om Sölvesborg i Blekinge, sydöstra Sve-
rige (figur 1, nr 36). Platsen undersöktes 2011 som en del av ett större arkeo-
logiskt projekt, inför byggandet av en ny motorvägssträckning. Utförare av 
undersökningarna var Blekinge museum med fyra samarbetspartners. Under-
sökningen inbegrep som mest ett femtontal arkeologer och innebar omkring 
48 manmånaders fältarbete. 

Sammanlagt har 19 prover på hasselnötsskal, trä, ben och harts från platsen 
14C-daterats till 7600–6600 f.Kr. Boplatsens användningsperiod var sannolikt 
kortare än tusen år, men en tydlig kronologisk fasindelning har varit svår att 
göra eftersom en platå på 14C-kalibreringskurvan i kombination med dåligt 
bevarat kollagen i flera av de daterade benen har inneburit att dateringarna fått 
en stor spännvidd. 

Den undersökta delen av boplatsen, 2000 m², låg inom den nya väg-
sträckan, där 647 m² grävdes för hand. Undersökningar utanför det huvudsak-
liga undersökningsområdet har visat att den utgrävda ytan endast är en del av 
en större boplats, ca 6000 m². Vid tiden för bosättningen var platsen omgiven 
av en skog som dominerades av tall och hassel, och den låg omkring två kilo-
meter från Östersjöns kust, vid utloppet av sjön Vesan som idag är helt utdi-
kad. Väster om sjön låg Ryssberget, en nord-sydlig ås.  

Undersökningsområdet låg 1–4 meter över havet, vilket innebär att platsen 
tidvis hade legat helt eller delvis under havsytan vid Ancylus- och Littorina-
transgressionerna. Inom de mest låglänta delarna fanns lager av littorinagyttja 
med ett omfång på upp till två meter. Gyttjeöverlagringen hade inneburit en 
syrefri miljö med goda bevaringsförhållanden för organiskt material som ben 
och växtdelar.  

Fyndmaterialet från själva boplatsytan låg i två sandlager, som sannolikt 
representerade en äldre (lager 111) och en yngre (lager 110) bosättningsfas, 
medan ett fyndförande sandlager inom den lägst liggande delen av ytan hade 
legat i vattenbrynet eller varit helt täckt med vatten (lager 112). I den lägsta 
delen påträffades bland annat en spåndepå, en hasselnötsdepå, skallben av 
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människa, en stor halskota från uroxe samt en stor andel yxor, slipstenar och 
knackstenar.  

Från boplatsen tillvaratogs 83 kg oorganiskt fyndmaterial i form av flinta, 
kvarts och övrigt stenmaterial, främst diabas. Därutöver insamlades ett orga-
niskt fyndmaterial i form av 18 kg avfallsmaterial från djurben, 34 bitar män-
niskoben, 287 delar av eller hela ben- och hornartefakter, hartsbitar, tjär-
stickor, ett fåtal bearbetade träpinnar, hasselnötter samt fröer från skogskor-
nell, körsbär, hallon, häggbär, blåhallon och hagtorn. 

Det litiska materialet dominerades av kristianstadflinta, som utgjorde 57% 
av råmaterialet, medan senonflinta från sydvästra Skåne eller östra Själland 
utgjorde 30 % och kvarts 13 %. Förutom avslag och avfallsmaterial var mik-
rospån och spån den största fyndkategorin. En relativt stor andel av kvartsen 
var bearbetad med tryckteknik för mikrospånframställning, men bipolär till-
slagning förekom också. Därutöver förekom andra stenmaterial som diabas, 
kvartsit, ryolit och sandsten i mindre utsträckning, exempelvis hade diabas 
använts till bergartsyxor.  

Inom boplatsytan påträffades totalt 73 anläggningar, i stor utsträckning små 
grunda stolphålsbottnar eller möjliga stenlyft. De klassificerades som 5 gro-
par, 33 pinnhål, 1 ränna och 34 stolphål. Samtliga pinnhål utom ett låg i an-
slutning till en ränna, liksom 15 av stolphålen. Inga härdar eller tydliga hydd-
konstruktioner påträffades i form av nedgrävningar, men en möjlig hydda, en 
mindre aktivitetsyta och en kvartsslagplats identifierades genom spatiala ana-
lyser av spridningen av ben och litiskt material. Den tydligaste nedgrävningen 
var istället en ränna med en mängd tillhörande pinnhål. Rännan var 3,0x0,5 m 
lång, nedgrävd i den underliggande leran och kantad av större, förmodligen 
takbärande stolphål samt av mindre pinnhål. Rännans fyllning bestod i stort 
sett enbart av mörtben, och den har troligen använts för att syra mört under 
vintertid (Boethius 2016, 2018a, 2018b, Kjällquist et al. 2016).  

Det artrika organiska materialet talar för att boplatsen använts under större 
delen av året, åtminstone från slutet av juli eller början av augusti och fram 
till april – maj. Spår från juli-september finns i form av fröer från skogshallon, 
körsbär, häggbär, blåhallon och hagtorn. Ett skallfast kronhjortshorn indikerar 
att djuret har fällts mellan september och mars. Ben från sälfoster och unga 
sälar kommer från vintermånaderna, och samtliga pälsdjursben är från full-
vuxna individer, vilket indikerar senvinter. Fiskfermentering utan salt kräver 
också en sval miljö. Förekomsten av sammanklumpade hasselpollen från has-
selhängen i ett stolphål stöder en vistelse på platsen i februari—mars, medan 
ben från rådjursfoster kommer från perioden februari–maj (Boethius 2017).  

Den mesolitiska boplatsen på Norje Sunnansund har använts intensivt vid 
upprepade tillfällen, vilket framgår av den stora mängden fyndmaterial från 
platsen. Den undersökta ytan har utgjort en del av en boplats där matproces-
sande och hantverk utförts av en större grupp människor vid upprepade till-
fällen. Det är troligt att andra delar av udden samtidigt använts för boende, 
med tanke på omfattningen av lämningarna inom den undersökta ytan, främst 
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i form av ett stort och varierat fyndmaterial. Fiske, i kombination med lång-
tidslagring, och de jaktstrategier som uttolkats från det osteologiska materialet 
tyder på att invånarna varit förhållandevis lågrörliga (Boethius 2016, 2017, 
2018a). Platsen verkar ha varit bebodd mer eller mindre året runt, åtminstone 
under perioder, kanske som en del av ett säsongsbaserat flyttmönster. Fisket 
har varit grundläggande för ekonomin, i kombination med jakt och insamling 
(Kjällquist et al. 2016; Boethius 2016, 2017, 2018a, 2018b).  
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3. Metod 

För att studera kontakter i det mesolitiska samhället i Sydskandinaviens Ös-
tersjöområde omkring 7000 f.Kr. har sociala influenser analyserats, i form av 
kognitiva koncept som är uttryckta genom hantverksarbete i sten- och ben-
material och genom råmaterialval (artikel I, II och III). För att studera indivi-
duell rörlighet har isotopanalyser av människotänder utförts (artikel III). Stu-
dien har främst baserats på tre olika kategorier av fyndmaterial som har un-
dersökts med riktad metodik; litiskt material, bearbetat ben och horn samt tän-
der för strontiumanalys. 

3.1. Analyser av litiskt material  
Varifrån har kulturella influenser och råmaterial kommit, och i vilka riktningar 
har utbyten skett? Det relativt stora inslaget av bearbetad kvarts på Norje Sun-
nansund, vilket är ovanligt i en miljö med god tillgång på flinta, har i kombi-
nation med flinta och bergartsmaterial utgjort en utgångspunkt för en diskuss-
ion om rörlighet och kontaktvägar. 

Människan som social och handlande varelse har synliggjorts genom stu-
dier av de operativa scheman som använts vid arbetet med det litiska materi-
alet, och vid valet av råmaterial för redskapstillverkning. De kunskaper och 
den hantverksskicklighet som låg bakom arbetet har synliggjorts, det vill säga 
den analysmodell som brukar benämnas chaîne opératoire.  

3.1.1. Dynamiska teknologiska analyser av litiskt material  
Det litiska materialet som ligger till grund för artikel I och II har genomgått 
dynamiska teknologiska analyser av varierande omfattning. Denna analysme-
tod för litiska material innebär att materialet systematiseras och klassificeras 
med utgångspunkt från att varje litisk artefakt är en del av en process, som 
spänner från insamling av råmaterial till produktion av redskap och kassering 
(Schild 1980, Sørensen 2006a, Sørensen 2013).  

Grunden för dokumentationen av analyserna har varit en registreringsma-
nual som har utgått från Mikkel Sørensens arbeten (Sørensen 2006a, Sørensen 
2013). Manualen utvecklades som ett redskap för materialdokumentation vid 
workshopar inom det nordeuropeiska forskningsnätverket Nordic Blade Te-
chnology Networks (Apel et al. 2018) forskarskola, som pågick 2012–2014, 
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för att studera den inledande koloniseringen av Skandinavien. Vid dessa 
workshopar dokumenterades material från bland annat Sverige, Norge, Est-
land, Lettland, Polen och Ryssland.  

Kärnor, kärnfragment och förarbeten till kärnor dokumenterades med samt-
liga eller ett urval av följande attribut (figur 2–7), där beskrivningarna huvud-
sakligen är hämtade från Sørensens manual (2013).  

3.1.1.1. Kärnans form  
Vid analysen har formen på kärnor och förarbeten noterats (figur 2). Morfo-
login hos spånkärnor är svårkategoriserad eftersom kärnornas form är dyna-
misk och beror på graden av användning. Utformningen beror på bearbetning-
smetod och koncept, och inleds med valet av råämne och den första spånpro-
duktionen. Kärnornas utformning påverkas också av råmaterialets kvalitet och 
begränsningar, samt stensmedens skicklighet (Sørensen 2013). 

De flesta spånkärnor som påträffas är helt slutanvända. För att förstå kär-
nornas morfologi under den aktiva spånproduktionen är fysisk återsamman-
sättning den enda säkra metoden. Kärnor kan dock också analyseras genom 
mental återsammansättning, genom att jämföra använda kärnor med spån och 
kärnuppfriskningsavslag. Återsammansättning av kärnuppfriskningsavslag 
eller spån från en kärna kan bidra till att förtydliga användningen av kärnans 
tidigare morfologi under det produktiva skedet (Sørensen 2013). 

 
Figur 2. Klassificering av kärnans form; en- eller tvåpolig, subkonisk, konisk, cy-
lindrisk eller prismatisk (ur Sørensen 2013, använd med författarens tillåtelse). 

Spånkärnor med en enda plattform och cylindrisk morfologi (figur 2:1) samt 
vinklar som ibland överstiger 90 grader (figur 2:1b) är typiska för tryckteknik. 
Koniska och subkoniska spånkärnor (figur 2:2) är typiska för både direkt och 
indirekt spånproduktion. Tekniken kan i detta fall bäst bestämmas genom att 
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undersöka andra attribut än morfologin, som regelbundenhet och negativ från 
slagbulor (Sørensen 2013). 

Spånkärnor med två plattformar kan betecknas som prismatiska (figur 2:4, 
4a), vilket innebär att spånen har producerats växelvis från två plattformar på 
samma kärnfront. Konceptet är typiskt för senpaleolitiska grupper som har 
använt direkt mjuk teknik. Plattformskärnor med motstående plattformar och 
en cylindrisk morfologi (figur 2:3b), förekommer under neolitikum och rela-
teras vanligen till indirekt teknik och plattformsfasettering (Sørensen 2013). 

Vid dokumentation av spånkärnor med två plattformar är det viktigt att de-
finiera om spånproduktionen har växlat mellan två motstående plattformar, 
om någon kärnplattform endast har använts sekundärt, eller om den ena platt-
formen endast har använts för att friska upp spånkärnans front. En spånkärna 
kan ha ännu fler plattformar och fronter om dessa har använts separat efter-
hand. Spånplattformar och kärnfronter producerade efter varandra innebär inte 
att kärnan är flerpolig i teknisk mening, utan snarare bör den betraktas som 
återanvänd (Sørensen 2013). 

3.1.1.2. Kärnans front  
Kärnornas frontutformning har noterats vid analysen (figur 3). Kärnfronternas 
utbredning varierar, rätvinkliga plattformar kan t.ex. i princip användas cirku-
lärt kring hela kärnan (figur 3:1), men detta är ofta inte fallet. Detta kan ha att 
göra med ojämnheter i råmaterialet eller råmaterialets ursprungliga morfologi 
(figur 3:2). Användningen av en kärnfront kan även vara tydligt relaterad till 
det litiska konceptet, som hos handtagskärnor (figur 3:3) (Sørensen 2013). 

 
Figur 3. Klassificering av kärnans front; runt hela kärnan, runt ¾ av kärnan eller 
ensidig (ur Sørensen 2013, använd med författarens tillåtelse). 
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3.1.1.3. Kärnans plattformsvinkel  
Vid analysen har plattformsvinkeln noterats (figur 4). Vinkeln indikerar spån-
produktionsmetod och -teknik. Plattformsvinklar på över 90 grader kan före-
komma när tryckteknik har använts för avslutande spånframställning (figur 
4:1). Rätvinkliga plattformskärnor är typiska för de flesta tekniker, de är sär-
skilt grundläggande vid tillslagning med organisk puns men också för direkt 
hård teknik (figur 4:2). Statistiskt har dock tryckteknik och indirekt tillslag-
ning visat sig ge fler spån med en vinkel omkring 90 grader än andra tekniker 
(Damlien 2016:122). Direkt mjuk knacksten samt trä- eller hornklubbor har 
vanligtvis använts inom koncept där kärnplattformens vinklar är mindre än 90 
grader, ofta omkring 80 grader, för att slå loss spånen i en låg vinkel mot en 
preparerad plattformskant (figur 4:3). Mycket spetsiga vinklar mellan platt-
form och kärnfront, omkring 70 grader, kan ha bearbetats med kopparimpak-
torer, och även bipolära metoder kan ge extremt spetsiga vinklar (figur 4:4) 
(Sørensen 2006a, 2013).  

 
Figur 4. Klassificering av kärnans plattformsvinkel; trubbig, rät eller spetsig (ur 
Sørensen 2013, använd med författarens tillåtelse). 

3.1.1.4. Kärnans plattformspreparering 
Utformningen av kärnornas plattform har noterats vid analysen (figur 5). Släta 
plattformar (figur 5:1) är vanligtvis framställda genom ett enda plattformsav-
slag eller från en naturligt förekommande slät yta på en nodul. Släta plattfor-
mar är i allmänhet inte preparerade vid spånproduktion, och har därför förbli-
vit släta.  

 
Figur 5. Klassificering av kärnans plattform; slät, grov fasettering med enstaka 
större avspaltningar, tät fasettering med systematiska avspaltningar (ur Sørensen 
2013, använd med författarens tillåtelse). 
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Stora fasetterade plattformar (figur 5:2) är bearbetade genom ett fåtal platt-
formsavslag, ibland vid uppfriskning, medan plattformar med många fasetter 
(figur 5:3) har framställts genom en systematisk preparering med serier av små 
avspaltningar, exempelvis i det östliga mesolitiska spånkonceptet där en ko-
nisk kärnplattform har preparerats för att upprätthålla en rätvinklig kärnfront 
(Sørensen 2006a, 2013). Fasettering styrker plattformskanten så att det är möj-
ligt att framställa längre och tjockare spån, även från mindre plattformar 
(Damlien 2016:122). 

3.1.1.5. Plattformsuppfriskningsavslag  
Vid analysen har plattformsuppfriskningsavslag dokumenterats till typ (figur 
6) och plattformsvinkel. Uppfriskning av kärnplattformar är vanligen en inte-
grerad del av spånproduktionsmetoden, eller utgör alternativt en problemlös-
ning när trasiga plattformskanter eller gångjärnsstopp måste avlägsnas. I kon-
cept med släta plattformar utgör plattformsuppfriskningsavslagen vanligtvis 
en problemlösningsstrategi, medan en stor andel plattformsavslag från platt-
formspreparation och justering av plattformsvinklar förekommer i koncept 
med fasetterade plattformar (figur 6:1, 2) (Sørensen 2013). 

 
Figur 6. Klassificering av plattformsuppfriskningsavslag; heltäckande platt-
formsuppfriskningsavslag (core tablet) och plattformsprepareringsavslag (ur Søren-
sen 2013, använd med författarens tillåtelse). 

3.1.1.6. Kärnuppfriskningsavslag  
Kärnuppfriskningsavslag har vid analysen dokumenterats till typ (figur 7). 
Avslagen kan vara ett sätt att hantera kärnans konvexitet och utgöra en för-
ändring av reduktionsstrategin eller en omorientering mellan sekvenser av 
spåntillverkning (Damlien 2016:120). De kan också göras vid en reparation 
av kärnan. Uppfriskningsstrategin resulterar i olika typer av avslag, definie-
rade som kärnfrontsuppfriskningsavslag (figur 7:1), distala kärnuppfrisk-
ningsavslag (figur 7:2) och kärnsidouppfriskningsavslag (figur 7:3). Avslagen 
är användbara för att bedöma typ av spånkärna, samt koncept och metod 
(Sørensen 2006a, 2013). 
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Figur 7. Klassificering av kärnuppfriskningsavslag; kärnfrontsuppfriskningsavslag, 
distala kärnuppfriskningsavslag och kärnsidouppfriskningsavslag (ur Sørensen 
2013, använd med författarens tillåtelse). 

3.1.2. Litiska analyser i artikel I  
Omfattande museistudier av litiska material kombinerade med 14C-dateringar 
utgör underlag i artikel I. Detta har möjliggjort en mer detaljerad diskussion 
kring den kronologiska och regionala utvecklingen av den tryckspånstek-
nologi som diskuterats tidigare (Sørensen et al. 2013) och som har identifierats 
i materialet från Norje Sunnansund. Fokus har lagts på den inledande fasen av 
spånproduktionen, i form av tillverkning av förarbeten och kärnor, eftersom 
denna del av processen har bedömts som särskilt traditionsstyrd och beroende 
av kulturella konventioner.  

Initialt har en spatiotemporal analys utförts av de lokaler med 14C-daterade 
material som innehåller koniska kärnor och tryckspånsteknologi (figur 12). 
Genom att projicera data från alla undersökta platser (figur 12) har det rums-
liga förhållandet mellan tryckspånskärnor med släta plattformar, som obser-
verats i Maglemose teknogrupp 3 (Sørensen 2006a, 2018), respektive prepa-
rerade plattformar, undersökts. 

För att gruppera 14C-värden har Sum Calibration-funktionen i OxCal an-
vänts. Detta har möjliggjort en mer detaljerad studie av det kronologiska för-
hållandet mellan den första ankomsten av östliga post-swiderianska Butovo / 
Veretye-grupper i nordligaste Norge och förändringen av spånteknologin i 
västra och centrala Skandinavien. För att minska de faktorer som kan påverka 
fördelningen av 14C-värden har Phase Boundary funktionen i OxCal använts 
(Bayliss et al. 2011). Detta gör det möjligt att statistiskt mer precist beräkna 
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inledningen av dateringssekvensen från de lokaler där den aktuella 
tryckspånsteknologin dokumenterats (figur 13). 

En chaîne opératoire-analys har därefter utförts. Denna har baserats på fo-
ton, ritningar och mätningar från den dynamiska teknologiska klassificering 
som har utförts vid studier av de litiska materialen från ett urval av de aktuella 
lokalerna. Fokus har lagts på tillverkning av förarbeten och kärnor.  

Vid den dynamiska teknologiska klassifikationen har specifika teknolo-
giska attribut dokumenterats. För kärnor och förarbeten till kärnor har om möj-
ligt råmaterial, kärnans morfologi, plattformsvinkel, plattformspreparering, 
samt om spånframställning utförts på hela eller delar av kärnans omkrets no-
terats (se kapitel 3.1.1 samt Sørensen 2006a, Haug Røe 2015:25–36, Damlien 
2016a:112–124 för en utförligare beskrivning av metoden). Kärnorna har där-
efter sammanställts utifrån följande parametrar: råmaterial, förarbete, spån-
kärna punsslagen, spånkärna tryckspån, mikrospånkärna, facetterad plattform, 
plattformsuppfriskningsavslag med kärnfragment (core tablet +), plattforms-
uppfriskningsavslag (core tablet) (bilaga 1). 

3.1.3. Litiska analyser i artikel II  
Den teknologiska analysen av det litiska materialet i artikel II har följt samma 
principer som redovisas i kapitel 3.1.1. En översiktlig tolkning har gjorts av 
spånframställningsmetoder genom eftersökning av specifika attribut på spå-
nen. Attributkombinationer som har bedömts indikera tryckteknik är utpräglad 
regelbundenhet och en ventral vinkel på omkring 90 grader, medan attribut-
kombinationer som har bedömts indikera direkt teknik är oregelbunden form 
och en ventral vinkel under 90 grader (Sørensen 2006a, Damlien 2015, 
2016:143–158).  

Analysen av det litiska materialet har inneburit en översiktlig genomgång 
och uppdelning av det utvalda litiska materialet i råmaterial och följande ty-
pologiska kategorier: avslag/avfall, retuscherat avslag/avfall, spån/-fragment, 
retuscherat spån/-fragment, mikrospån/-fragment, retuscherat mikrospån/-
fragment, konisk/semikonisk kärna, ensidig konisk/semikonisk kärna, ensidig 
närmast subkonisk plattformskärna - direkt teknik, övrig plattformskärna - di-
rekt teknik, mikrospånkärna, polygonal kärna, bipolär kärna, kärnfragment, 
ryggspån, borr, mikrolit odefinierad, sværdborgmikrolit (lång skev triangel), 
lancettmikrolit, hullingmikrolit, mikrostickel, stickel, råämne, yxa, yxämne, 
klubba, knacksten, slipsten/glättsten, vittrat/skörbränt möjligt slip-/glättstens 
fragment (bilaga 2). 

3.1.4. Litiska analyser i artikel III 
Spridningsanalyser av litisk råmaterialanvändning har kombinerats med iso-
topanalyser av strontium i människotänder från boplatsen vid Norje Sun-
nansund i artikel III. Underlaget för analyserna av litisk råmaterialanvändning 
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är baserat på en litteraturstudie av 43 publicerade samtida lokaler i Sydskan-
dinavien. Råmaterialanvändningen har jämförts med råmaterialets tillgänglig-
het i regionen, samt förekomsten av en specifik teknologi (mikrospånfram-
ställning) i förhållande till ett specifikt råmaterial (kvarts) (figur 16, figur 18).  

Sammanställningen har baserats på primär råmaterialanvändning i kombi-
nation med förekomsten av kvarts för mikrospånproduktion. Många av de in-
kluderade publikationerna är arkeologiska rapporter, och bedömningen av rå-
materialet har gjorts på konventionellt sätt av respektive författare, med okulär 
undersökning och inga petrografiska eller geokemiska analyser. De tekniska 
bedömningarna är verifierade med illustrationer i de flesta fall. Sammanställ-
ningen har omfattat en rad undersökta platser med mesolitiska material utan 
omfattande neolitiska eller yngre element. Detta innebär dock att den geogra-
fiska spridningen är ojämn och att det finns tomma fläckar på kartan, vilket 
snarare indikerar att det saknas väldaterade material än att områdena varit obe-
folkade. 

3.2. Analyser av benhantverk  
Tillverkning och utformande av ben- och hornartefakter, och även formele-
ment i ornamentiken på dessa har undersökts i artikel II. Analyser av chaîne 
opératoire har utförts även på detta material, och infogats i diskussionen kring 
traditioner, kontakter och mobilitet. Benmaterialet från Norje Sunnansund har 
genomgått en teknologisk analys och jämförts med tidigare utförda studier på 
benmaterial från olika regioner. Fokus har legat på chaîne opératoire-analyser 
och de teknologiska val som gjorts, främst vid tillverkning av benföremål, för 
att kunna analysera och relatera till de bakomliggande hantverkstraditioner 
som observerats av Éva David (David 1998, 1999, 2003, 2005, 2006a, 2006b, 
2007, 2009, 2017, 2020) (se vidare kapitel 1.3). Analysmetoden har inneburit, 
precis som vid den litiska analysen, att materialet systematiserats med ut-
gångspunkt från att varje artefakt är en del av en process, som löper från in-
samling av råmaterial till produktion av redskap och kassering (David 1999, 
2006a, 2006b, 2007, 2009, 2017). 

Den teknologiska analysen av benmaterialet har baserats på tidigare erfa-
renheter från experimentellt arbete och analyser av andra mesolitiska material 
i regionen (David 1998, 1999, 2003, 2005, 2006a, 2006b, 2006c, 2007, 2009, 
2017, Bergsvik & David 2015, David & Sørensen 2016). Grunden för ana-
lyserna har varit jämförelser med sedan tidigare utförda experiment (David 
1999), och studier av benhantverk i mesolitiska material från den aktuella pe-
rioden från östra England, norra Tyskland och Danmark (David 1999, 2003, 
2006b, 2020, David & Sørensen 2016) samt Sverige, Norge, Finland, Estland, 
Lettland och västligaste Ryssland (Bergsvik & David 2015; David 1998, 2003, 
2005, 2006c).  
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De kategorier som har identifierats vid analysen är redskap, förarbeten, 
tandpärlor, laterala respektive proximala avslag, splitter, allmänt avfall och 
obestämt. Detaljer kring redskapets bearbetning och bedömd framställnings-
teknik har registrerats, liksom eventuell sammanpassning med andra frag-
ment. Förekomst av slagbulor och slagmärken på avslag har noterats, likaså 
har en bedömning av råmaterialet gjorts utifrån anatomiska karaktäristika och 
tjocklek, och använd teknik har dokumenterats.  

Analyserna har inletts med att sortera ut ben- och horndelar med spår av 
bearbetning. Dessa har analyserats typologiskt för att klarlägga morfologiska 
och teknologiska karaktäristika. Det bearbetade materialet har därefter sorte-
rats upp i redskap, avfallsmaterial från redskapsframställning, samt övrig an-
vändning. Denna slags sortering kräver kännedom om benets mekaniska egen-
skaper och morfologi. Därför har en experimentell referensram för både red-
skap och metoder för redskapsframställning krävts. I detta fall har erfarenheter 
från tidigare utförda experiment använts (David 1999). Därmed har framställ-
ningstekniken kunnat belysas och specificeras i en arbetsgång som beskriver 
en logisk följd av modifieringssekvenser med utgångspunkt i benets naturliga 
form och avslut i det kasserade redskapet, i överensstämmelse med chaîne 
opératoire.  

Registreringen och beskrivningen av redskapsframställningen har generellt 
följt Éva Davids tidigare arbeten (1999, 2006b, 2006c, 2007, 2009). Samtliga 
fragment har analyserats makroskopiskt och flertalet bearbetningsspår har un-
dersökts i mikroskop. Delar av materialet har fotograferats. Fragmenten har 
art- och elementbestämts om möjligt. De kategorier som har identifierats är 
redskap, förarbeten, tandpärlor, laterala respektive proximala avslag, splitter, 
allmänt avfall och obestämt. Detaljer kring redskapets bearbetning och be-
dömd framställningsteknik har registrerats, liksom eventuell sammanpassning 
med andra fragment. 

En bedömning av råmaterialet har gjorts utifrån materialets tjocklek och 
anatomiska karaktäristika. De identifierade typerna av teknik har dokumente-
rats, och presenteras här. En komplett chaîne opératoire har dock inte kunnat 
redovisas på grund av materialets fragmentariseringsgrad. 

Märken från förberedande längsgående skåror (grooving) som har använts 
för att styra processen när benet spräckts har identifierats (figur 8). Även tvär-
gående sågning (sawing) har dokumenterats (figur 8). Spår av borrning med 
bågborr (drilling) på tandpärlor har också identifierats (figur 8). Andra typer 
av tekniker som har dokumenterats är brott genom böjning (flexion break, fi-
gur 10). 
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Figur 8. Tekniker inom benhantverk; ristning, grovslipning, skrapning, sågning, 
skårning, filning, borrning med handhållen borr, borrning med bågborr (ur David 
2006b, använd med författarens tillåtelse, © Éva David). 
 

 
Figur 9. Exempel på benavslag med slagbula (ur artikel II, David & Kjällquist 
2018, © Equinox Publishing Ltd 2018). 

Förekomst av slagbulor och slagmärken på avslag har noterats (figur 9). Av-
slagen är karaktäristiska för indirekt klyvning av benen med kil (wedge-splin-
ter, figur 10) inklusive längsgående klyvning med kil (shaft-wedge splinter, 
figur 10). Denna typ av indirekt bearbetning är en del av Z-metoden inom den 
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nordöstliga traditionen, där benen klyvs etappvis med en kil, en långsida i ta-
get, med ojämna brottytor som följd. För att jämna till dessa ytor har avspalt-
ningar sedan slagits loss från dem mot en städsten (figur 10). En riklig före-
komst av avslag indikerar därför förekomst av den nordöstliga hantverkstrad-
itionens teknik (figur 11) (David 1999, 2006a, 2006b, 2006c, 2007, 2009, 
2017). En liten andel avslag är däremot typisk för D-metoden inom den nord-
västliga traditionen, eftersom kil inte har använts. Inom denna tradition har 
kraftiga skåror gjorts på båda sidor av benet och sedan har det kluvits med 
slag mot en vass egg från ett flintspån eller liknande genom hela benets längd-
riktning. I detta fall har råämnet blivit jämnt format utan användning av en 
städsten (figur 11) (David 1999, 2006a, 2006b, 2007, 2009, 2017, se vidare 
kapitel 1.3). 

 
Figur 10. Tekniker inom benhantverk; brott genom böjning, klyvning med kil, längs-
gående klyvning med kil, spaltning med kil, brott genom avspaltning, brott, brott mot 
städ, preparerat brott, retuschering mot städ (ur David 2006b, använd med författa-
rens tillåtelse, © Éva David). 
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Figur 11. Råämnen och bearbetningsprocess inom den nordvästliga och nordöstliga 
traditionen. D-metoden är nordvästlig, Z-metoden nordöstlig (ur David 2006a, an-
vänd med författarens tillåtelse, © Éva David). 

3.3. Strontiumisotopanalyser 
Strontiumisotophalten i människotänder från Norje Sunnansund är en markör 
för rörlighet som som har analyserats i artikel III. Eftersom strontiumhalten i 
marken varierar med berggrundens ålder och sammansättning, kan strontium-
isotopanalyser av människotänder ge information om individers geografiska 
ursprung, genom att det strontium som tagits upp från födan återspeglar iso-
topkvoten i ett visst område (Lynnerup et al. 2008). Strontiumanalyser på ben 
från Norje Sunnansund har förutsättningar för att vara särskilt givande även 
på lokal nivå eftersom kalkberg och urberg möts i området, men analyserna 
har också ingått som en viktig komponent vid undersökningen av människors 
rörelser i det övergripande mesolitiska landskapet. 

Strontiumisotoper, rapporterade som förhållandet 87Sr/86Sr, mäts i hydroxy-
apatit som är den primära mineralkomponenten i tandemalj och ben. Förhål-
landet i emaljen jämförs med förhållandet på den plats där tanden påträffats 
för att avgöra om en individ är uppvuxen i området. Metoden är särskilt an-
vändbar för att identifiera icke-lokala individer på en begravningsplats. Det är 
svårare att avgöra uppväxtområdet eftersom olika platser kan ha liknande iso-
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topsignaturer. Ett flertal arkeologiska studier som kombinerats med strontiu-
misotopanalyser har publicerats de senaste 20 åren (t.ex. Montgomery et al. 
2003, Price & Gestsdóttir 2006, Price et al. 2011). Det finns ett antal samman-
fattningar av metoden (t.ex. Montgomery 2010, Slovak & Paytan 2011). Ana-
lysmetoder beskrivs i detalj i flera publikationer (t.ex. Frei & Price 2012, Price 
et al. 2014, Sjögren et al. 2009).  

Strontiumisotoper i tandemalj är särskilt användbara som markörer för upp-
växtområden eftersom de avspeglar en geografisk variation och är välbeva-
rade i tänder. Mängden strontium varierar i olika typer av berg, och äldre berg-
grund har generellt högre strontiumvärden. Isotophalten anges vanligen som 
ett förhållande mellan isotoperna 87Sr och 86Sr. Detta förhållande varierar i 
olika typer av berggrund. Äldre berggrund innehåller mer rubidium och har i 
allmänhet en högre kvot mellan 87Sr och 86Sr, medan yngre berggrund med 
mindre rubidium har lägre förhållanden. Detta beror på att 87Sr över tid bildas 
från rubidium genom en radiogen process.  

Vid analyserna har emalj från samtliga människotänder provtagits. På top-
pen alternativt sidan av tanden har en yta för provtagning slipats lätt med en 
tandborr, både för att avlägsna ytlig smuts och för att avlägsna den yttersta 
delen av emaljen på grund av risken för kontaminering. Därefter har den ren-
gjorda delen kapats av från tanden, alternativt har 5 till 10 mg pulver borrats 
från emaljen. Eventuellt dentin har avlägsnats med hjälp av borren. Varje prov 
har bestått av cirka 20 milligram emalj. Denna mängd ger tillräckligt med 
material för mätning av tre isotoper, strontium, δ18O och δ13C samt ger dessu-
tom lite extra pulver i reserv. 

Emaljprover på 2–5 mg har sedan lösts i 5-molar salpetersyra för strontiu-
manalys. Strontiumfraktionen har renats med Eichrom Sr resin och eluerats i 
salpetersyra följt av vatten. Isotopsammansättningen i strontiumfraktionen har 
därefter erhållits genom användning av en VG (Micromass) Sector 54 termisk 
joniseringsmasspektrometer (TIMS). Strontium har placerats på rhetium glöd-
trådar och analyserats i quintuple-collector dynamic mode. Intern precision 
för 87Sr/86Sr-analyser har beräknats till 0,0006–0,0009 procents standardfel, 
baserat på 100 dynamiska cykler av datainsamling, d.v.s. ± 0,000006. Labor-
atorieanalysen har utförts vid Geo Chemistry Labs, University of North Car-
olina, Chapel Hill, Chapel Hill, NC.  

Analyser av strontiumisotoper i tänder och ben kan möjliggöra proveniens-
bestämning (Ericson 1985, Price et al. 1994, Price & Burton 2011). Tandemalj 
byggs upp av näringsämnen från dryck och föda som intas under barndomen, 
och emaljen förändras inte kemiskt under livet och relativt lite efter döden. 
Benvävnad däremot återuppbyggs ständigt, vilket innebär att ben är en pro-
dukt av födan från de sista levnadsåren. Förhistorisk dryck och föda har van-
ligen varit lokal, och har alltså innehållit isotoper från lokalområdet. Det in-
nebär i stora drag att tandemaljen avspeglar uppväxtområdet för en individ, 
medan benvävnadens sammansättning återspeglar området där de sista åren 
tillbringades. 
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Proveniensbestämning av mänskliga kvarlevor genom strontiumisotopana-
lyser baseras på den lokala isotopsignalen för det område där de mänskliga 
kvarlevorna påträffats. Platsens geologiska sammanhang är en informations-
källa för strontiumisotopförhållanden. Strontiumisotopvärden i emalj och ben 
kan dock avvika från den geologiska bakgrunden av flera skäl (t.ex. Maurer et 
al. 2012, Price et al. 2002, Sillen et al. 1998). Biotillgänglig 87Sr/86Sr är den 
term som används för de olika värden som finns i näringskedjan på en viss 
plats. Den lokala biotillgängliga isotopsignalen på platsen kan bestämmas på 
flera sätt: från mänskligt ben från de individer vars tänder analyseras, från ben 
av andra människor eller arkeologisk fauna på platsen, eller från modern 
fauna, vatten, jord eller vegetation i närheten (Price et al. 2002).  

Strontiumvärdena i tänder från Norje Sunnansund har jämförts med bas-
värden för biotillgängligt strontium i regionen. Berggrunden i Blekinge tillhör 
den fennoskandiska eller baltiska urbergsskölden, en del av det prekambriska 
berggrundsområde som omfattar delar av Norge, större delen av Sverige, hela 
Finland samt nordvästra Ryssland (Alm et al. 2002). Området har en varierad 
berggrund, inklusive relativt homogena bergmassiv. Värden från Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) från gnejs- och granitområdena ca 10 km 
nordost om Norje Sunnansund visar en berggrundsregion med strontiumvär-
den över 0,7197 (Johansson & Larsen 1989, Johansson et al. 2006). Västerut, 
i Skåne finns 1 800 till 1 700 miljoner år gamla graniter och gnejser, som i 
allmänhet har höga 87Sr /86Sr värden.  

Den största källan till strontium är dock inte berggrunden utan jordarterna. 
Den dominerande jordarten i Blekinge är morän. Dessa glaciala avlagringar 
som täcker större delen av marken kan ha 87Sr /86Sr värden som avsevärt skiljer 
sig från den underliggande berggrunden, beroende på sedimentens ursprung. 
Därför är det viktigt att bestämma lokalt biotillgängligt 87Sr/86Sr. Norje Sun-
nansund ligger nära kusten i den sydvästra delen av Blekinge, vid basen av 
Listerlandet som geologiskt är en del av Kristianstadsslätten och består av 
kalksten och sandsten. Jordarterna i närområdet består främst av postglacial 
sand och sandig morän med gyttja/torv i låglänta områden. 

Biotillgängligt 87Sr/86Sr från platsen har mätts. Ett prov från en modern 
landsnigel från platsen har givit ett lågt värde på 0,7098 som inte förefaller 
representativt för biotillgängligt 87Sr/86Sr inom området (Strandmark och Ar-
cini, i manus). Tänder från tre åkersorkar (Microtus agrestis) från det arkeo-
logiska materialet har analyserats och ger värden på 0,7166, 0,7168 och 
0,7180 med ett medelvärde och en standardavvikelse på 0,7172 ± 0,0008. 
Dessa värden har använts för att definiera intervallet biotillgängligt 87Sr/86Sr 
vid två standardavvikelser mellan 0,7156 och 0,7188. Värdena för biotillgäng-
ligt 87Sr/86Sr hos människor som vuxit upp på Norje Sunnansund bör likna 
sorkvärdena snarare än snigelvärdena. Gnagare rör sig över större områden, 
medan sniglars livsmiljö kan begränsas till ett mycket litet område som ett 
större stenblock, vilket resulterar i ett strontiumvärde som är specifikt för sten-
blocket. 



 46 

Omkring tre kilometer norr om Norje Sunnansund har prover från 38 indi-
vider från ett bronsåldersgravsfält givit 87Sr/86Sr-värden mellan 0,7140 och 
0,7184. Ett prov från en modern landsnigel från denna plats har givit ett värde 
på 0,7199. Det är troligt att åtta av bronsåldersindividerna med värden mellan 
0,7168 och 0,7184 kan betraktas som lokala, baserat på en kombination av 
bronsålderslokalens 14C-resultat och stratigrafi, samt 87Sr /86Sr värden från 
Norje Sunnansund och bronsålderslokalen (Strandmark och Arcini, i manus).  

Därutöver har biotillgängliga strontiumisotoper från tidigare analyser av 
arkeologiska material sammanställts. De nordligaste uppgifterna kommer från 
Salberget (Bäckström & Price 2016), och regionen kring Birka (Price et al. 
2018). Material från en mesolitisk boplats i Motala har analyserats, vilket har 
resulterat i ett brett spektrum av värden (Eriksson et al. 2016). Sjögren et al. 
(2009) och Sjögren och Price (2013) har tidigare analyserat 87Sr/86Sr i mänsk-
liga kvarlevor från megalitgravar i Falbygden i västra Sverige tillsammans 
med ett stort antal biotillgängliga prover från den omgivande regionen. Frei et 
al. (2009) har analyserat strontiumisotopförhållanden i fårull och vatten från 
flera områden i Sverige och Danmark. Blank et al. (2018) har rapporterat 
strontiumisotopförhållanden från sydvästra Sverige. Frei och Price (2012) har 
gjort en baslinjestudie för Danmark, huvudsakligen baserad på ugglepellets. 
Analyser av strontiumisotoper på Bornholm har givit ett ganska brett spekt-
rum, som studerats av Price et al. (2012), till skillnad från studier av material 
från Öland (Fornander et al. 2015, Wilhelmson och Ahlström 2015). Några 
strontiumisotoper från Gotland har också publicerats i en studie av Fröjel, en 
sen vikingatidskyrkogård (Peschel 2014). Arcini (2018) har mätt 87Sr/86Sr i 
människotänder från vikingatiden och olika djurbensmaterial från Gotland 
och södra Sverige i en ursprungsstudie för vikingarna på Gotland. Dessutom 
har Douglas Price genomfört andra opublicerade studier med ytterligare in-
formation. Sammantaget är 87Sr/86Sr-värden från områden utanför sydvästra 
Skåne och Gotland, samt Danmark, med undantag för Bornholm, i allmänhet 
högre än 0,713. 
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4. Resultat

Här följer en presentation av de respektive artiklarna, där resultaten även dis-
kuteras översiktligt. Samtliga artiklar har sin utgångspunkt i den spridning av 
hantverkstraditioner och troligen även människor som tryckspånsteknologins 
spridning till Skandinavien under tidigholocen representerar (Rankama & 
Kankaanpää 2008, 2011, Sørensen et al. 2013, Manninen & Knutsson 2014, 
Damlien 2016b), vilket stöds av DNA-studier från Östersjöområdet (t.ex. 
Lazaridis et al. 2014, Günther et al. 2018, Mittnik et al. 2018, Kashuba et al. 
2019). Artiklarna belyser mänsklig interaktion och sociala nätverk från ett in-
terregionalt till ett lokalt perspektiv.  

I artikel I har interregionala analyser gjorts av tryckspånsteknologins spatio- 
temporala spridning och introduktion i Skandinavien av grupper som kom ös-
terinfrån. I artikel II har olika hantverkstraditioner i litiskt material och ben-
material analyserats ur ett regionalt perspektiv. I artikel III har mobilitet stu-
derats, både på lokal och regional nivå, baserat på isotopanalyser kombinerade 
med analyser av litisk råmaterialanvändning och hantverkstraditioner.  

Min del av arbetet har främst bestått av analyser av ett urval av litiskt 
material från Ageröd, Järingsholm och Norje Sunnansund (artikel I och II), 
handräckning och GIS-underlag vid analyserna av benredskapen från Norje 
Sunnansund (artikel II) och en jämförande litteratursammanställning av litiska 
material från 43 sydskandinaviska mesolitiska lokaler samt bearbetning av 
geologiska data för framställning av berggrunds- och jordartskartor (artikel 
III). De respektive författarnas bidrag framgår i tabell 1. 
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Tabell 1. Författarnas bidrag till artiklarna, (namn ordnade efter bidragets omfatt-
ning). 
Författarbidrag Artikel I Artikel II Artikel III 

Upplägg Damlien 
Knutsson  
Kjällquist 

David 
Kjällquist 

Kjällquist 
Price 

Materialstudier Damlien 
Knutsson  
Kjällquist 

David 
Kjällquist 

Kjällquist 
 

Litiska analyser Damlien 
Knutsson  
Kjällquist 

Kjällquist Kjällquist 

Osteologiska analyser - David - 
Analyser av benhantverk - David - 
Isotopanalyser - - Price 
GIS-analyser Damlien - Kjällquist 
Bearbetning av geologisk 
data 

- - Kjällquist 

Huvudsaklig datasam-
manställning 

Damlien David Kjällquist 

Datatolkning Damlien 
Knutsson  
Kjällquist 

David 
Kjällquist 

Kjällquist 
Price 

Figurer Damlien 
Knutsson  
Kjällquist 

David 
Kjällquist 

Kjällquist 
 

Skrivande Damlien 
Knutsson  
Kjällquist 

David 
Kjällquist 

Kjällquist 
Price 

Kommentarer till manus Damlien 
Knutsson  
Kjällquist 

David 
Kjällquist 

Kjällquist 
Price 

Språkbearbetning Damlien 
Knutsson  
Kjällquist 

Kjällquist 
David 

Kjällquist 
Price 

4.1. Artikel I: The pioneer settlement of Scandinavia 
and its aftermath. New evidence from western and 
central Scandinavia 
Studiens syfte har varit att ur ett interregionalt perspektiv tydligare pröva hy-
potesen att tryckspånsteknologin introducerades i Skandinavien under tidig-
mesolitikum av grupper som kom österifrån (Rankama & Kankaanpää 2011, 
Sørensen et al. 2013). Arbetet har baserats på analyser av ett större material 
från både nya och gamla undersökningar. Med fokus på kulturella transmiss-
ionsprocesser har spånteknologin i material från Sverige, Norge, Finland, Bal-
tikum och Ryssland studerats, för att möjliggöra en diskussion kring vilken 
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samhällsprocess som kan ha legat bakom övergången från västlig spåntek-
nologi till nordöstlig tryckspånsteknologi. Har kunskapen spridits genom att 
människor flyttade österifrån långt in i Skandinavien, eller enbart genom kun-
skapsutbyte? 

Ett av huvudargumenten för en öst-västlig migration som har presenterats 
av Sörensen et al. (2013) bygger på observationen av en kronologisk öst-väst-
lig trend i de daterade lokalerna. Denna tidigare studie har dock endast inklu-
derat ett fåtal lokaler från västra och centrala Skandinavien, medan den aktu-
ella studien har baserats på 117 14C-dateringar från 30 lokaler från västra och 
centrala Skandinavien.  

Den spatiotemporala spridningen av den mellanmesolitiska tryckspånstek-
nologins utformningsmetod har undersökts med visst fokus på plattformspre-
pareringen, vilken kan anses vara särskilt diagnostisk (figur 12). Tanken har 
varit att undersöka hur tryckspånsteknologin har spridits i västra och centrala 
Skandinavien och att pröva idén om ett sydvästligt/nordöstligt interaktions-
område. Den spatiotemporala spridningen har också jämförts med resultaten 
av chaîne opératoire-analyserna och modeller för social inlärning, för att dis-
kutera om spridningen skett genom kunskapsutbyte eller genom att grupper 
flyttat. 

En utgångspunkt för studien har varit att olika överföringsmekanismer av-
sätter olika typer av arkeologiska spår. Kurvan för social inlärning, inte minst 
om den bygger på kopiering, står i direkt proportion till andelen individer som 
har fått tillgång till den nya kunskapen (Henrich 2001). När kunskapen är 
ovanlig eller allmän, vilket motsvarar en tidig respektive sen fas i kunskaps-
överföringen, går den sociala inlärningen långsammare. Social inlärning för-
väntas skapa förändring snabbast när befolkningen är relativt heterogen, det 
vill säga när en större grupp har tillgång till teknologin och en annan större 
grupp saknar den. Eftersom kunskapsöverföringen tenderar att sakta ned mot 
slutet av processen så blir den inledande fasen den mest särskiljande. Mo-
dellen har använts för att värdera hypotesen att grupperna i väster har förändrat 
sitt litiska hantverk vid mötet med grupperna från öster. Det arkeologiska 
materialet bör då inledningsvis innehålla en blandning av ny och gammal tek-
nologi, och indikera att teknologin inledningsvis spreds långsamt inom reg-
ionen. Först när större grupper har tagit till sig teknologin bör den ha spridits 
snabbare. Om teknologin däremot har spridits genom att östliga grupper flyt-
tade in i området borde redan den inledande spridningen av teknologin ha gått 
fort. Studier har dock visat att det finns komplexa faktorer som kan påverka 
modellen (Hoppitt & Laland 2013). Särskilt om befolkningen är indelad i 
subgrupper kan spridningen gå snabbare genom nätverk av tätt sammankopp-
lade grupper. 
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Figur 12. Överst: Datering och lokalisering av lokaler med tryckspånsteknologi i 
Skandinavien, Finland, Ryssland och östra Baltikum.  
Underst: Lokalisering av lokaler med tryckspånsteknologi samt andelen fasetterade 
respektive släta plattformar (ur artikel I; Damlien et al. 2018b, © Equinox 
Publishing Ltd 2018).   
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Analysen har synliggjort ett tydligt mönster för utformandet av spånkärnor, 
relaterat till kärnornas geometri och skapandet och upprätthållandet av en 
jämn och regelbunden kärnfront. Denna generella utformning av förarbeten 
till kärnor förekommer i större delen av de undersökta materialen, dock före-
faller det mindre vanligt i material från sydligaste Sverige. Detta avspeglar 
skillnader mellan norr och söder, särskilt avseende plattformens preparering. 
En preliminär jämförelse med tidigmesolitiska material från västra Ryssland 
uppvisar likheter i prepareringen av kärnförarbeten (Damlien 2016a, Knutsson 
& Knutsson 2012). 

De studerade materialen från Skandinaviens västkust består nästan uteslu-
tande av flinta, även om ett mindre inslag av kvarts och kvartsit också före-
kommer. Även materialen från de ryska lokalerna utgörs av flinta. Materialen 
från centrala Sverige och östra Norge består däremot främst av porfyr, tuff, 
kvartsit och jaspis. Råmaterialen är hämtade från stränder och moränmaterial. 
Variationen i tillgång till olika råmaterial, och även storlek och form på nodu-
lerna har medfört begränsningar i utformningen av kärnorna.  

Analysen visar också att bilden av den övergripande migrationsprocessen 
stämmer väl med studien av Sörensen et al. (2013), men för att belysa detal-
jerna har data analyserats utifrån Henrichs (2001) modell för social inlärning. 
Möjligheten för modellen att belysa introduktionen av tryckspånsteknologin 
har prövats mot den spatiotemporala fördelningen av 14C-daterade platser med 
tryckspånsteknologi. Teknologin verkar ha spridits till västra och centrala 
Skandinavien mellan 8000 och 7000 f.Kr., med en gradvis spridning söderut 
från de centrala delarna, eventuellt i kombination med en spridning från södra 
Baltikum-Polen till Bornholm och sydligaste Sverige (figur 12, figur 13).  

Baserat på 14C-dateringarna har teknologin introducerats omkring 8000 
f.Kr., men förekomsten av teknologin har ökat hastigare från omkring 7800 
f.Kr., vilket initialt överensstämmer med Henrichs modell för social inlärning. 
Mer detaljerade studier har dock indikerat att teknologin har spridits relativt 
hastigt när den först introducerats, vilket inte överensstämmer med mönstret 
för social inlärning. De äldsta daterade lokalerna med teknologin från inre 
östra Norge och centrala Sverige har daterats till 8080–7680 f.Kr. Under 
denna period finns en väletablerad marint anpassad grupp med Ahrensburg-
tradition i västra Skandinaviens kustområde. Därför kan olika scenarier för-
väntas i de olika regionerna. Längs den skandinaviska västkusten finns den 
tidigaste förekomsten av teknologin 7850–7730 f.Kr., medan den är något se-
nare i Skåne och Halland, 7710–7580. Detta kan jämföras med den tidigaste 
förekomsten av teknologin i Danmark, på Bornholm 7600–7400 f.Kr. Här 
finns också skillnader i spånteknologin, till skillnad mot merparten av det stu-
derade materialet har prepareringen av plattformarna utförts något an-
norlunda. I södra Halland och sydvästra Skåne är plattformarna släta, till skill-
nad från den fasettering som har observerats i övriga områden (figur 14). 
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Figur 13. Sammanställning av 14C-dateringar från lokaler med nordöstliga/post-
swiderianska inslag I Ryssland, Baltikum och Finland, samt från lokaler med 
tryckspånsteknologi och fasetterade plattformar i västra och centrala Skandinavien 
(ur artikel I; Damlien et al. 2018b, © Equinox Publishing Ltd 2018). 

Studien har visat att teknologin förefaller att ha introducerats i centrala och 
västra Skandinavien 100–500 14C-år senare än i Sujala, norra Finland. (De ny-
aste sammanställningarna av den östliga teknologins introduktion i norra 
Norge (Kleppe 2014, 2018), visar dock att ett antal lokaler med äldre date-
ringar förskjuter den första invandringen till cirka 9700 f.Kr. (Manninen et al. 
under tryckning)). Den tidigaste förekomsten av teknologin i detta område 
kommer från perioden då delar av centrala Sverige fortfarande var täckta av 
glacial is, och jägare-samlare rörde sig längs iskanterna. I detta sammanhang 
är det intressant att notera att den spatiotemporala spridningen av lokaler i 
östra Fennoskandia indikerar en möjlig befolkningsfluktuation, i form av ett 
avbrott i den nordliga expansionen mellan 8300–8150 f.Kr. Denna fluktuation 
kan hänga samman med en kallperiod omkring 8300 f.Kr. (Tallavaara et al. 
2014, Tallavaara 2015).  

Dateringarna talar för att Sujalaboplatsen har använts vid en första invand-
ringsvåg (som nu har flyttats tillbaka ytterligare några hundra år genom en 
undersökning av Lökvikalokalen (Kleppe 2014, 2018). Introduktionen av den 
östliga teknologins introduktion i centrala Skandinavien sammanfaller grovt 
med den sista avsmältningen av den glaciala isen, vilket kan motsvara en has-
tig kolonisation av östliga grupper. Inga av de analyserade lokalerna i södra 
Norge har haft spår av Ahrensburgteknologi, vilket talar för att teknologin har 
ersatts snarare än förändrats (Damlien 2016a, 2016b). Detta kan indikera att 
de östliga gruppernas migration har fortsatt långt in i centrala Skandinavien i 
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en andra expansionsvåg, en process som även bör ha påverkat befolkningen 
populationsgenetiskt. Från dessa områden kan teknologin sedan ha spridits 
mot västra Skandinavien. 

 
Figure 14. Övre två raderna: Material från Norje Sunnansund. Fyra fasetterade 
plattformsavslag (core tablets), tre till vänster i senonflinta och ett till höger i kristi-
anstadflinta (övre raden), tre kärnor, en i senonflinta till vänster och två i kristian-
stadflinta till höger (nedre raden).  
Understa två raderna: Material från Ageröd I:HC, bottenlagret. Fyra kärnor i 
senonflinta. Kärnornas opreparerade plattformar syns på den övre raden (ur artikel 
I; Damlien et al. 2018b, © Equinox Publishing Ltd 2018). 

Studien har visat att det finns flera möjliga rutter och scenarier bakom sprid-
ningen av tryckspånsteknologin till Skandinavien. Skillnader inom teknologin 
kan ses i relation till flera möjliga separata kolonisationsvågor och möten mel-
lan olika subgrupper i Skandinavien omkring 8000–7000 f.Kr. (Damlien 
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2016a, 2016b). Detta skulle kunna förklaras med en ökad regionalisering om-
kring 8800–7500 f.Kr., med en befolkning i västra Skandinavien som under 
denna period består av ett flertal subgrupper med anknytning till specifika ter-
ritorier, men med tät och regelbunden kontakt inom ett mer omfattande socialt 
nätverk (Glørstad 2010, Knutsson & Knutsson 2012, Damlien 2016a, 2016b, 
Damlien & Solheim 2018). Resultaten av denna studie talar sammantaget för 
att jägare-samlare med nordöstlig teknologi har migrerat söderut längs Norges 
kust och in i Mellansverige omkring 8400–8000 f.Kr., baserat på spridnings-
takten av det nordöstliga hantverkskonceptet (se även t.ex. Damlien 2016a, 
Manninen et al. under tryckning). 

4.2. Artikel II: Transmission of Crafting Traditions in 
the Mesolithic. A Study of Worked Material from Norje 
Sunnansund, Sweden 
Syftet med denna studie har varit att ur ett regionalt perspektiv belysa de i 
artikel I identifierade nordöstliga och västliga traditionernas geografiska ut-
bredning i Sydskandinavien omkring 7500–7100 f.Kr. Boplatsen vid Norje 
Sunnansund har legat mellan två geografiska områden med två delvis olika 
mesolitiska hantverkstraditioner, Danmark och sydvästra Skåne med en väst-
lig (Ahrensburg-Maglemose) tradition respektive östra Östersjön med en 
nordöstlig (Post-swiderian-influerad) tradition (Guinard 2018, Sørensen 2018, 
David 1998, 1999, 2003, 2005, 2006a, 2006b, 2007, 2009, 2017, 2020). Ge-
nom att närmare studera den sociokulturella överföring av hantverkstradit-
ioner som kan ha skett mellan grupper i sådana områden, möjliggörs en tydli-
gare bild av den regionala mobiliteten. 

Studien har baserats på analyser av ett urval av sten- och benmaterialet från 
Norje Sunnansund, (från ”yta E2”, i anslutning till den grop som tolkats som 
en fiskfermenteringsanläggning) samt tidigare utförda studier på benmaterial 
från Danmark, Sverige, Lettland och Ryssland, det vill säga material från de 
båda traditionsområden som identifierats i artikel I (figur 1). Fokus har legat 
på chaîne opératoire-analyser och de teknologiska val som gjorts, främst vid 
tillverkning av benföremål, för att kunna analysera bakomliggande hantverks-
traditioner. En väsentlig fråga har varit hur variabilitet inom ett material kan 
tolkas och hur det kan belysa mobilitet och kontakter inom och mellan de två 
traditionsområdena.  

Utgångspunkten har varit att baskunskaperna kring redskapstillverkning 
främst bör ha vidareförmedlats inom respektive traditionsområde, vilket inne-
bar att spår av vertikal kunskapsöverföring (från äldre generationer till yngre) 
bör avspeglas i huvuddelen av materialet. Förutsättningarna för spridning av 
mer avvikande föremålstyper har antagits vara en horisontal överföring (mel-
lan obesläktade individer inom en eller flera generationer) av kunskap och 
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hantverksteknik. Genom att studera avvikelser från den befintliga hantverks-
traditionen i utformningen av enskilda föremål har även specifika aspekter av 
kunskapsöverföringen identifierats. I denna studie har det främst varit exem-
pel på synkretism som har förekommit inom benhantverket, det vill säga red-
skap som inte har tillverkats enligt rådande hantverkstradition utan i en annan 
tradition, men som har integrerats med övrigt material.  

Benmaterialet innehåller en stor mängd arter och element, vilket innebär 
att det i överensstämmelse med dateringarna sannolikt representerar ett flertal 
vistelser på platsen. För redskapstillverkning verkar främst ben från hjortdjur 
ha använts, medan tandpärlorna kommer från många olika arter. Den höga 
fragmenteringsgraden innebär dock att element och arter i råmaterialet inte 
kan bedömas fullt ut, så det är inte möjligt att beskriva kompletta chaînes opé-
ratoires. Avfallsbitar från större ben och revben indikerar dock att benbearbet-
ning har skett på platsen. Slagbulor och märken på ett flertal bitar visar att de 
har bearbetats med indirekt teknik, med ett mellanstycke av grövre sten (Da-
vid 2004:111). Ett antal långsmala avfallsbitar som slagits på samma sätt har 
spår efter inledande skåror (grooving) som gjorts för att styra processen när 
benet spräckts. Andra delar har spår av tvärgående sågning.  

Fragmenteringsgraden innebär att det inte är möjligt att exakt fastställa den 
teknik som använts för att klyva benen. Benavslagen i materialet är dock ka-
raktäristiska för den nordöstliga hantverkstraditionen. Med den teknik som 
vanligtvis använts för att klyva benen, ”Z-metoden”, (David 1998) uppstår ett 
flertal avslag när ytorna efter klyvningen jämnats till genom avspaltningar mot 
en städsten. Tekniken har skiljt sig åt från den nordvästliga hantverkstradit-
ionen, där benen skårats innan de spräckts med ”D-metoden” (David 1999), 
vilket innebar få avslag (se vidare kapitel 1.3 och 3.2).  

De tandpärlor som har ingått i studien har hål som är borrade från två sidor 
med bågborr (drilling). Merparten av de spetsiga redskapen är vapen, att döma 
av storlek och form. Samtliga är steneggade med en eller två skåror, med tri-
angulära, ovala eller flata tvärsnitt. Flera spetsar är dekorerade med sicksack-
mönster, eller små grupper av två till tre korta parallella skåror (scores). Det 
förekommer både grövre och tunnare steneggade redskap, från ca 0,5 cm i 
diameter till ca 1,3 cm breda. Längden på fragmenten är mellan 0,5–11 cm. 

Ett brett spektrum av litiska råmaterial har använts på boplatsen, främst till 
spån- och mikrospånproduktion. Urvalsmaterialet från yta E2 består främst av 
lokal kristianstadflinta (77%), men även senonflinta (15%), kvarts (5%) och 
annat material som diabas, ryolit och kvartsit (3%). Främst innehåller materi-
alet oretuscherat avfall och avslag (83%), mest i Kristianstadflinta. Ett fåtal 
fragment av spånkärnor ingår i materialet, sex välanvända kärnor samt två 
större fragment, samtliga med irreguljära avspaltningar. Typologiskt definie-
rade redskap utgörs av en borr och retuscherat material; 79 mikrospån inklu-
sive fyra lancettformade mikroliter, 33 spån och 39 avslag. Av det övriga rå-
materialet finns främst oretuscherade avslag, men även en yxa, två knack-
stenar och tre slipstenar.  
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Flera tekniker verkar ha använts vid spåntillverkning. Omkring hälften av 
spånen och mer än tre fjärdedelar av mikrospånen från området är raka, sym-
metriska spån med attribut från framställning med tryckteknik, medan resten, 
främst i kristianstadflinta, är irreguljära med attribut från tillslagning med di-
rekt teknik. Spånen i senonflinta har tydligare spår av användning och fram-
står som hårdare utnyttjade. Flertalet spån har knäckts på tvären, utan någon 
preparering som exempelvis mikrostickelteknik.  

Den nordöstliga traditionen är således synlig både i det litiska hantverket 
och i benhantverket från Norje Sunnansund. Många av bearbetningsspåren på 
benmaterialet kommer från grövre stenmaterial. Endast skåror i steneggade 
redskap, dekor samt borrhål förefaller vara gjorda med ett mindre grovt 
material, som flinta. Urvalsmaterialet från Norje Sunnansund uppvisar sam-
mantaget stora likheter med den nordöstra hantverkstraditionen, både i red-
skapsformer och i tillverkningsteknik, med Z-metoden och grova litiska 
material. Steneggade redskap har utgjort en bas, både i benhantverket och i 
den litiska produktionen där spån och mikrospån har utgjort kompositdelar.  

Analysen av benmaterialet från Norje Sunnansund indikerar att materialet 
främst bör ses som en del av den nordöstra hantverkstraditionen, vilket talar 
för att kunskapen om hantverksmetoder har överförts vertikalt inom Norje 
Sunnansund. Variationen i de studerade benmaterialen kan dock tolkas som 
att enstaka föremål har spridits utanför de förväntade geografiska områdena, 
som ett resultat av kontakter mellan grupper med olika hantverkstraditioner 
och kulturer. Exempelvis indikeras en horisontell kunskapsöverföring genom 
att enstaka steneggade benredskap på Själland har tillverkats med Z-metoden. 
Ett utbyte av enskilda föremål kan ha skett, alternativt har en individ eller en 
grupp med en nordöstlig hantverkstradition varit på Själland.  

Fynd av enstaka föremål tillverkade med en nordöstlig hantverkstradition 
på den klassiska maglemoselokalen Mullerup I/Maglemose talar för en intro-
duktion i regionen av en nordöstlig hantverkstradition under perioden 7500–
7100 f.Kr., Maglemose fas 2. Fynden av fler liknade föremål och en mer om-
fattande produktion från de något yngre boplatserna Holmegård IV (Becker 
1945; 1953) och Sværdborg I (Friis Johansen 1919) indikerar en etablering av 
traditionen på Själland från ca 7000 f.Kr., under Maglemose fas 3 (Sørensen 
2018) (figur 15).  

Från Ageröd I H:C i Skåne finns också benredskap av västlig maglemose-
karaktär bland benmaterial som i övrigt bearbetats med nordöstlig teknologi, 
från omkring 7500–6200 f.Kr. Delar av dekoren i benmaterialet (i det vita 
lagret, David 1999) har likheter med material från Norje Sunnansund, daterat 
till 7600–6600 f.Kr. Detta kan ha varit ett resultat av att grupper mötts, åt-
minstone under Maglemose fas 3. I kontrast till de danska lokalerna, där bara 
färdigtillverkade redskap med nordöstlig teknologi påträffats från Maglemose 
fas 2, så är de främmande västliga redskapen på Ageröd tillverkade på plats. 
Detta talar för att grupper med en västlig tradition har varit etablerade i Skåne 
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och använt samma lokaler som grupper med en nordöstlig tradition, liksom i 
södra Baltikum (Kabacinski et al. 2008).  

 
Figur 15. Sammanställning av nordöstliga och västliga inslag i hantverkstraditionen 
på Norje Sunnansund (yta E2) samt material från omgivande regioner omkring 
7500–7100 f.Kr. (ur artikel II; David & Kjällquist 2018, © Equinox Publishing Ltd 
2018). 

Liksom andra samtida material från regionen innehåller det litiska materialet 
från Norje Sunnansund spån som har producerats både med direkt och indirekt 
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teknik, liksom exempelvis Ulkestrup I på Själland, daterat till 7500–6750 f.Kr. 
Den tidigaste kända förekomsten av tryckspånsteknik i regionen är från Gyl-
denså Vest på Bornholm, daterad till 7600–7450 f.Kr. Det finns dock flera 
tydliga skillnader i det litiska materialet mellan Norje Sunnansund och Dan-
mark/sydvästra Skåne (förutom Bornholm). En skillnad är bredden i råmateri-
alanvändning, inklusive kvarts, vilket inte har ingått i den västliga traditionen 
trots att tillgång till alternativa råmaterial inte har saknats. Andra skillnader 
syns i att spånen knäckts utan preparering, och att mikrostickelteknik använts 
i mycket begränsad omfattning, vilket är typiskt för den östliga traditionen 
(Damlien 2016:385). Ytterligare en skillnad, dock inte synlig i urvalsmateri-
alet men i övrigt material från Norje Sunnansund, är plattformsuppfriskningen 
av spånkärnorna. På Norje Sunnansund har plattformen vanligen förnyats ge-
nom en eller ett flertal mindre avspaltningar från plattformen, en teknik som 
var ovanlig i Danmark/sydvästra Skåne, men som förekommit längs den norra 
delen av Sveriges västkust och i Norge (se artikel I). Alla dessa drag har varit 
kopplade till den nordöstliga hantverkstraditionen (Sørensen et al. 2013). 
Samtidigt visar användningen av senonflinta att man rört sig på Själland/syd-
västra Skåne, alternativt haft ett omfattande utbyte med grupper därifrån.  

Studierna av ett material från ett begränsat tidsspann har möjliggjort när-
mare studier av interaktion i regionen. Utifrån de befintliga dateringarna av 
danska material kan materialet från Norje Sunnansund representera en möjlig 
utgångspunkt för den nordöstliga hantverkstraditionens introduktion i Själland 
ca 7500–7100 f.Kr. Detta har använts som ett jämförelseunderlag, ”Norje Sun-
nansund-stilen”, som består av en kombination av flera aspekter snarare än 
enstaka attribut, och som kan kännas igen på redskapens utformning, dekor 
och bakomliggande teknologi. Förekomsten av enstaka föremål med ”Norje 
Sunnansund-stil” på samtida maglemoseboplatser, talar för en relation mellan 
grupper med maglemosetradition (fas 2) och grupper med en nordöstlig trad-
ition. Denna relation sammanfaller med introduktionen av tryckspånsteknol-
ogin i södra Skandinavien från omkring ca 7500 f.Kr., och kan indikera att 
kontakter har förekommit mellan specifika sociala grupper med tydliga kultu-
rella traditioner.  

Artefaktanalysen har möjliggjort en förbättrad bild av gruppers rörlighet i 
det postglaciala Nordeuropa. Vid fortsatta undersökningar och dateringar av 
befintliga material kan den stilistiskt-teknologiska analys som utförts i stu-
dien, med en kombination av teknologi, typologi och dekor, ha potential för 
att visa hur gruppers förflyttningar och interaktion skapade och kom till ut-
tryck i teknologisk förändring. 
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4.3. Artikel III: Mesolithic mobility and social contact 
networks in South Scandinavia around 7000 cal. BC. 
Lithic raw materials and isotopic proveniencing of 
human remains from Norje Sunnansund, Sweden 
Syftet med denna studie har varit att belysa mobiliteten i Sydskandinavien 
under perioden på en något mer lokal nivå. Studien har baserats på isotopana-
lyser av strontium i människotänder från boplatsen vid Norje Sunnansund, 
kompletterat med spridningsanalyser av litisk råmaterialanvändning. Tolk-
ningen av resultaten har relaterats till en diskussion kring sociala nätverk och 
kulturella transmissionsprocesser (t.ex. Cavalli-Sforza & Feldman 1981, 
Boyd & Richerson 1985, 2005, Cavalli-Sforza 1986, Apel & Darmark 2007).  

Strontiumisotophalten i fem av de tolv tänderna ligger inom de lokala bas-
värdena (0,7156–0,7187) för biotillgängligt strontium. Tre av tänderna har 
lägre värden (0,7120–0,7147), och fyra har högre (0,7221–0,7251). De lägre 
värdena överensstämmer med basvärden från stora delar av Skåne och delar 
av Bornholm. Det närmaste identifierade området med likartade låga värden 
finns på Kristianstadslätten, 28 km åt sydväst. De högre värdena är inte lokala, 
men kan möjligen komma från granitområdena lite längre norrut. Det saknas 
dock data som kan bekräfta detta. Istället ligger de närmaste kända områdena 
med jämförbara värden på Bornholm, 10 mil söderut, respektive vid Motala, 
27 mil norrut (figur 17).  

Spridningsbilden för de litiska råmaterialen visar att råmaterialanvänd-
ningen i första hand kan relateras till tillgänglighet. I Sverige har senonflinta 
främst använts i områden som har vattenförbindelser med västkusten, medan 
kristianstadflinta har använts i sydost. Kvarts har använts som ett av många 
råmaterial även på ett antal lokaler som dominerats av flinta. Det är dock en-
bart inom östra Mellansverige och sydöstra Sverige som kvarts har använts 
för framställning av mikrospån med tryckteknik (figur 16, figur 18). 

 
Figur 16. Mikrospånkärnor och mikrospånfragment i kvarts, från Norje Sunnansund 
(ur artikel III; Kjällquist & Price 2019, © Elsevier 2019). 
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Figur 17. Biotillgängliga 87Sr/86Sr värden från prover på arkeologiska och moderna 
material från lokaler i södra och mellersta Sverige samt Danmark. Varje markör 
symboliserar ett eller flera värden från samma lokal inom ett maximalt spann på 
0,004. Lokaler som har prover med värden som spänner över mer än 0,004 samt lo-
kaler med prover på både arkeologiska och moderna material har mer än en markör 
(ur artikel III; Kjällquist & Price 2019, © Elsevier 2019).  

Kombinationen av två olika typer av analyser bidrar till en nyanserad och 
komplex bild av rörlighet och sociala nätverk. Den litiska råmaterialsamman-
sättningen indikerar att gruppen på Norje Sunnansund i stor utsträckning har 
rört sig inom ett område som sträckt sig omkring tre mil söderut, eftersom 
merparten av råmaterialet kommer från detta område. Strontiumisotopana-
lyserna indikerar att minst fem av tio individer är icke-lokala jämfört med vär-
dena från Norje Sunnansund, men att samtliga individer utom två kan ha haft 
sitt ursprung inom området som sträckt sig omkring tre mil söderut. De två 
individerna med högre värden, i kombination med förekomsten av både 
senonflinta och mikrospånkärnor i kvarts på boplatsen, talar för att man även 
har rört sig över avsevärt större avstånd, men troligen mer sporadiskt.  

Upprätthållandet av en lokal tradition i form av mikrospånkärnor i kvarts 
indikerar att ett socialt kontaktnätverk har funnits inom östra Mellansverige 
och sydöstra Sverige. I ett kustnära område kan kontakter ha vidmakthållits 
över större områden om man varit båtburen, och utbyten kan ha skett inom 
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nätverket vid enstaka längre resor till andra regioner. De högsta strontiumvär-
dena från fyra av de tolv tänderna från Norje Sunnansund passar väl ihop med 
värden från detta östliga område, samt med enstaka värden från Bornholm.  

 
Figur 18. Huvudsakligt litiskt råmaterial på arkeologiska lokaler i södra och mel-
lersta Sverige samt Danmark, kombinerat med förekomsten av kvarts för mikrospån-
produktion. Flertalet material (34 st.) kommer från 14C-daterade kontexter, 7900–
6400 f.Kr. Områden med naturlig råmaterialförekomst är markerade, liksom de av-
rinningsområden som har anknytning till Sveriges västkust (ur artikel III; Kjällquist 
& Price 2019, © Elsevier 2019).  

Samtidigt har även senonflinta från sydvästra Skåne eller Själland använts på 
Norje Sunnansund. Spridningen av litiskt material i området talar dock inte 
för omfattande rörlighet över längre sträckor, eftersom detta borde ha utjämnat 
fynden av råmaterial i området ytterligare. En relativt lågrörlig livsstil, med 
enstaka längre resor, kanske till samlingsplatser, skulle kunna överensstämma 
med det litiska råmaterialets spridning i regionen, liksom möjliga ursprungs-
områden för strontiumvärdena hos individerna från Norje Sunnansund.  

Studien har sammantaget styrkt bilden av att åtminstone delar av södra 
Skandinavien kan ha haft en lägre grad av bosättningsmobilitet redan under 
den senboreala perioden än vad som tidigare antagits. De tio individerna från 
Norje Sunnansund utgör ett illustrerande exempel, som understryker att grup-
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pens geografiska nätverk kan ha sträckt sig över en större region, vilket fram-
häver bilden av en båtburen grupp. Studien har förtydligat komplexiteten hos 
senboreala grupper i Sydskandinavien – även om en del av dem förefaller att 
ha varit mindre mobila än man tidigare förutsatt så har kontaktnäten spänt över 
långa kuststräckor. 
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5. Diskussion 

I sydligaste Skandinavien finns tydliga indikationer på en relativt låg mobilitet 
kombinerat med stora boplatser inom de kustområden från 6500 f.Kr. och 
framåt som hittills har undersökts (Larsson 1982, Rowley-Conwy 1983, 
Sørensen 1996, Karsten & Knarrström 2001, 2003). Kustlinjer med bosätt-
ningar från äldre perioder än så ligger idag till större delen ligger långt under 
vattenytan och är betydligt mindre utforskade. Ett huvudsyfte med denna stu-
die har varit att undersöka samhällsorganisationen som den framträder genom 
olika skalor av mobilitet och sociala nätverk under en av dessa äldre perioder, 
omkring 7000 f.Kr. Studien har belyst kontakter mellan människor i regioner 
med olika hantverkstraditioner, främst inom Sydskandinavien men även med 
utblickar över Fennoskandia. Kulturöverföring eller kulturella transmissions-
processer har analyserats genom studier av teknologi, råmaterial och operativa 
kedjor inom sten- och benhantverk.  

Frågeställningarna har rört materiell kultur och mobilitet i Sydskandina-
vien under den aktuella tidsperioden: Varifrån har hantverksinfluenser och li-
tiska råmaterial kommit, och i vilka riktningar har utbyten av material eller 
teknologiska koncept skett? Hur rörliga har enskilda individer varit, och i vil-
ken utsträckning har deras rörelser följt samma riktningar som råmaterial och 
influenser i hantverk? Vad innebär svaren på ovanstående frågor för bilden av 
samhällsorganisationen under perioden?  

I förlängningen ger en studie av detta slag en övergripande bild av influen-
ser och mobilitet i området under den aktuella delen av mesolitikum. Det in-
nebär dock inte en detaljupplösning som gör det möjligt att belysa den en-
skilda gruppens rörlighet under ett fåtal decennier. Istället är det mer övergri-
pande tendenser som har studerats, även om avsikten inte har varit att skapa 
en schematisk modell av hur människor rört sig enligt förutsägbara mönster i 
stora geografiska områden. En analys av strontiumisotoper från enskilda män-
niskotänder har dock bidragit med en kompletterande bild av enskilda indivi-
ders mobilitet. 

5.1. Överregionala migrationer 
Tidigare studier har visat att tryckspånsteknologin som koncept nådde Fen-
noskandia österifrån omkring 9000 f.Kr., troligen med migrerande grupper 
(t.ex. Rankama & Kankaanpää 2008, 2011, Sørensen 2012, 2018, Sørensen et 
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al. 2013, Manninen & Knutsson 2014, Damlien 2016a, 2016b, Knutsson et al. 
2016, Manninen et al. 2018, Persson et al. 2019). Studier av aDNA styrker 
hittills översiktligt bilden av dessa skeenden (Lazaridis et al. 2014, Günther et 
al. 2018, Mittnik et al. 2018, Kashuba et al. 2019, Persson et al. 2019, Mann-
inen et al. under tryckning).  

Resultaten av denna studie talar för att jägare-samlare med nordöstlig tek-
nologi i ett senare skede har migrerat söderut längs Norges kust och in i Mel-
lansverige omkring 8400–8000 f.Kr., baserat på spridningstakten av det nord-
östliga hantverkskonceptet (se även t.ex. Damlien 2016a, Manninen et al. un-
der tryckning). Utifrån spridningstakten är det även sannolikt att grupper med 
det nordöstliga hantverkskonceptet något senare har migrerat söderut från 
Mellansverige, dels längs med Östersjökusten, dels längs med större vatten-
vägar i inlandet (se även Guinard 2018).  

När människor med denna nordöstliga hantverkstradition initialt har nått 
Norje Sunnansundsområdet är inte helt fastställt, men studien indikerar att det 
har skett omkring 7700–7200 f.Kr. Eventuellt har grupper med nordöstlig tek-
nologi funnits på Bornholm omkring 7600 f.Kr. (Sørensen & Casati 2010, 
2011, Sørensen et al. 2013) och möjligen på Själland, vid Ulkestrup I mellan 
7500–6750 (Andersen et al. 1982; Sørensen 2006a; 2012, 2018). I övrigt fö-
refaller jägare-samlare med nordöstlig teknologi att ha etablerats på Själland 
något senare, men bristen på 14C-daterade material från perioden gör bilden 
otydlig. Inom denna region ingår det nordöstliga konceptet i den teknologiska 
tradition som betecknas Maglemose fas 3. Längre söder- och västerut, i Tysk-
land och på Jylland, verkar de koniska tryckspånskärnorna saknas helt under 
den aktuella perioden (Sørensen 2018), vilket talar för att större grupper med 
nordöstlig teknologi inte har migrerat dit. Däremot finns koniska tryckspån-
skärnor i Polen, dock hittills utan publicerade14C-daterade kontexter (Søren-
sen & Casati 2010, 2011, Sørensen et al. 2013, Sørensen 2018). Fler studier 
behövs dock, eftersom det är oklart om jägare-samlare med nordöstlig tek-
nologi har migrerat in i detta område österifrån eller från Skåne-Själland, eller 
om det i detta område rör sig om kunskapsöverföring mellan grupper. 

5.2. Regionala nätverk i flera riktningar 
Den nordöstliga hantverkstraditionen består av ett flertal grundkoncept eller 
teknologiska beståndsdelar, om man utgår från hur traditionen såg ut i västra 
Ryssland omkring 9000 f.Kr. Exempel på centrala koncept är användning av 
steneggade benredskap, Z-teknik i benhantverket, koniska tryckspånskärnor, 
facetterade kärnplattformar, knäckta spån och avsaknad av mikrostickelteknik 
samt tångepilspetsar av Pulli-typ. Dessa koncept har dock i olika utsträckning 
anpassats till lokala förhållanden och påverkats av andra traditioner när de 
successivt har spridits västerut, och alla koncept har inte spridits vidare till alla 
geografiska områden. Det innebär att det finns lokala och regionala variationer 
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inom olika områden, och det är inte möjligt att dra skarpa linjer mellan områ-
den med en nordöstlig och en västlig hantverkstradition. För att studera sociala 
nätverk och kunskapsöverföring är det därför även fortsatt viktigt att analysera 
den geografiska spridningen av enskilda koncept.  

Materialet från Norje Sunnansund innehåller drag från både den nordöst-
liga och västliga traditionen, samt även vissa lokala särdrag. Influenser före-
faller alltså att ha kommit från båda traditionerna, men med ett tydligare nord-
östligt inslag än vad som påträffas längre söder- och västerut. Norje Sun-
nansundsmaterialet skulle till viss del kunna inlemmas i Maglemose 3, delvis 
motsvarande den västliga hantverkstraditionens utbredningsområde, utifrån 
förekomsten av lancettmikroliter, triangelmikroliter, bergartsklubbor, flinteg-
gade benspetsar, hornyxor, geometriskt utformad dekor på benredskap samt 
spånteknologin (Sørensen & Casati 2010:204). Mot denna bakgrund förefaller 
det möjligt att inkludera Norje Sunnansundsmaterialet i maglemosetradit-
ionen.  

Samtidigt finns det även nordöstliga inslag i samma material, som använd-
ningen av råmaterial som kvarts, kristianstadflinta och kulflinta, liksom bruket 
av Z-metoden i benhantverket, inslaget av knäckta spån och facetterade platt-
formar på spånkärnorna. Det är möjligt att kategorisera de avvikande inslagen 
som en östlig variant av maglemosetraditionen som funnits i västra Polen, 
Bornholm, östra Skåne, Blekinge och östra Småland (Sørensen & Casati 2010, 
2011). I detta geografiska område förefaller influenser att ha kommit från 
post-swiderianska kulturer som Kundakulturen i Baltikum, representerad av 
material från platser som Zvejnieki och Pulli. Kundakulturen, en del av den 
nordöstliga hantverkstraditionen, karaktäriseras av tidig användning av 
tryckspånsteknologi och flinteggade benspetsar, liksom av bl.a. kvartsanvänd-
ning, ekonomisk litisk teknologi, facetterade kärnplattformar och Z-metoden 
i benhantverket (Sørensen & Casati 2010, Sørensen 2012:252).  

Det finns alltså både argument för och emot att inkludera Norje Sun-
nansundsmaterialet i maglemosetraditionen, eftersom definitionerna av trad-
itionen varierar. Norje Sunnansundsmaterialet passar inte in i en renodlat klas-
sisk själländsk maglemosetradition, men inte heller i en renodlad klassisk 
rysk-baltisk post-swideriansk tradition. Materialet innehåller influenser från 
båda riktningarna, liksom de material som Sørensen & Casati (2010, 2011) 
betecknar som östlig maglemosekultur.  

I Sydskandinavien med omnejd karaktäriseras Maglemose fas 3 av koniska 
tryckspånskärnor och smala, asymmetriska triangelmikroliter (Sværdborgtyp) 
(Sørensen 2018). Det är sannolikt ganska enkelt att kopiera utformningen av 
en mikrolit, medan konceptet med koniska tryckspånskärnor och den teknik 
och de verktyg som behövs är mer kunskapskrävande, och därför kräver tätare 
sociala kontakter för att spridas (Sørensen 2018:176f). Om utformningen av 
mikroliter och tryckspånskärnor hade varit likartad i hela Skandinavien under 
perioden hade detta därför indikerat täta sociala kontakter eller uttalad rörlig-
het över stora områden. Eftersom spridningen av tryckspånskärnor förefaller 
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att ha gått långsammare än spridningen av mikroliter så indikerar detta en mer 
regionaliserad social organisation (Sørensen 2018:176f).  

Spridningen av Sværdborgmikroliter är alltså ytterligare ett koncept som 
kan studeras för att klarlägga hur kontakter och sociala nätverk har sett ut i 
Sydskandinavien. Dessa mikroliter förekommer både inom sydligaste Sve-
rige, Danmark, norra Tyskland och Norra Polen (Sørensen 2018:195). For-
mella mikroliter är annars ganska sällsynta inom den nordöstliga hantverks-
traditionen, istället dominerar insets till steneggade benredskap, tillverkade av 
spån knäckta till mindre delar (Damlien et al. 2018a). I det geografiska område 
där plattformarna på de koniska spånkärnorna är släta är formella mikroliter 
däremot vanligare.  

Ett särskiljande drag för kärnornas utformning i södra Halland sydvästra 
Skåne, Danmark och norra Tyskland är just att kärnornas plattformar är släta, 
till skillnad från den fasettering som har observerats i övriga områden. Den 
nordöstliga traditionen har sannolikt varit en del hos jägare-samlare som rört 
sig från västkusten till Mellansverige, där en anpassning av teknologin har 
skett vid arbete med kvarts som primärt råmaterial. Teknologin med släta 
plattformar kan då initialt ha uppstått som en lokal anpassning till spånfram-
ställning i kvarts, men senare blivit en regional norm. Denna tradition har där-
efter spridits mot sydväst av grupper som migrerat längs de större vattenvä-
garna och vidare till Danmark (Guinard 2018). På liknande sätt kan släta platt-
formar ha utgjort en anpassning av den nordöstliga traditionen till råmaterial-
situationen inom västra Lettland (Damlien et al. 2018a). De släta 
plattformarna skulle alltså kunna vara ett av flera exempel på lokala anpass-
ningar av den nordöstliga traditionen till råmaterialsituationer i olika regioner 
(Damlien et al. 2018a, Guinard 2018).  

En jämförelse med ytterligare studier av mellansvenska material (Guinard 
2018, Gustafsson Gillbrand 2018) förtydligar ytterligare bilden av att de fa-
setterade plattformarna förekommer i östra och mellersta Småland, medan 
släta plattformar finns i sydvästra Sverige. Förekomsten av mikrospånkärnor 
i kvarts följer delvis samma utbredning som de fasetterade kärnorna, men i 
östra Mellansverige saknas fasetterade spånkärnor.  

Om de släta plattformarna har blivit en del av den lokala hantverkstradit-
ionen då jägare-samlare som har migrerat från västkusten till östra Mellans-
verige har använt lokala råmaterial i form av kvarts, har sannolikt traditionen 
att fasettera plattformar i andra litiska material levt kvar i åtminstone några 
generationer. En tradition som inte längre är i bruk förs dock sannolikt vidare 
i begränsad omfattning. Det förefaller som om en ökad regionalisering så små-
ningom leder till att fasetteringstraditionen faller bort i östra Mellansverige, 
sannolikt pga att bruket av flinta och flintliknande material minskar i de grup-
per som använder lokal kvarts (jfr Guinard 2018). Det talar för att de individer 
som har fasetterat kärnplattformar i flinta och använt mikrospånkärnor i kvarts 
med släta plattformar på Norje Sunnansund inte kommer från en grupp som 
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har levt i många generationer med endast kvarts som råmaterial, eftersom fa-
setteringstraditionen då borde saknas, på samma sätt som i Skåne och Dan-
mark. Detta indikerar omfattande sociala kontaktnät och/eller hög rörlighet.  

Studien har även bidragit till större förståelse av regionala variationer i ben-
hantverket. Tillverkningen av benredskap har skett med den nordöstliga Z-
metoden på Norje Sunnansund, liksom i Ageröd i Skåne, men på Norje Sun-
nansund finns en dekor och utformning med en viss lokal prägel. På Själland 
har enstaka redskap med en utformning som liknat den från Norje Sunnansund 
påträffats i Mullerup/Maglemose, och från de något yngre boplatserna Hol-
megård IV och Sværdborg I finns en mer omfattande produktion av sådana 
föremål. Från omkring 7000 f.Kr. ökar också inslaget av tryckspånsteknologi 
och flinteggade benspetsar successivt i de danska materialen (David & Søren-
sen 2016, Sørensen 2012, 2018, Sørensen et al. 2013).  

Inom det studerade området finns alltså ett flertal tendenser till regional-
isering av hantverkstraditioner, som användningen av mikrospånkärnor i 
kvarts, bruket av Sværdborgmikroliter, och även plattformsutformningen på 
spånkärnorna. Dessa regionala skillnader avspeglar sannolikt en utbredning 
av sociala nätverk och/eller övergripande grupptillhörighet. 

5.3. Lokal mobilitet 
Tidigare analyser av material från Norje Sunnansund har talat för att boplatsen 
har använts under större delen av året, framför allt under vinterhalvåret, 
kanske som en del av ett säsongsbaserat flyttmönster med en relativt låg grad 
av mobilitet. Indikationerna för detta består i en kombination av ett flertal fak-
torer, bland annat boplatsens storlek och lokalisering med tillgång till olika 
typer av vattenmiljöer, djurbens- och växtmaterial som härrör från hela året, 
förekomsten av stora mängder fisk och en lagringsanläggning till fisk, och 
förekomsten av gnagare omkring lagringsanläggningen som stärker bilden av 
en permanent konstruktion (Boethius 2017). Det arkeologiska materialet indi-
kerar alltså att boplatsen, åtminstone i perioder, har utgjort ett nav som varit 
en utgångspunkt för större och mindre jakt- och insamlingsturer. Ur detta per-
spektiv är det särskilt intressant att belysa enskilda individers rörlighet.  

Det har länge funnits flera hypoteser kring hur mobilitetsmönstret har sett 
ut i Sydskandinavien under den aktuella perioden. Äldre hypoteser har varit 
att uppdelningen mellan kust- och inlandsboplatser har inneburit två olika ty-
per av åtskilda helårsbosättningar, med sporadiska kontakter, alternativt att 
samma grupper har växlat mellan inland och kust (se vidare Casati & Sørensen 
2006a:35, Fischer et al. 2007). Sannolikt kan båda hypoteserna vara riktiga, 
eftersom variationen mellan olika geografiska områden troligen har varit stor 
(Casati & Sørensen 2006a:35).  

I en studie av kongemoseperioden har ett säsongsbaserat bosättningsmöns-
ter i Skåne föreslagits, baserat på arkeologiska undersökningar kombinerat 
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med ekologiska modeller och etnografiska jämförelser (Larsson 1980:16–20). 
Vid åmynningarna vid kusten har stora vår- och sommarboplatser legat, i ett 
något indraget läge vid åarna har vinterboplatser legat, och i inlandet har det 
funnits mindre höstboplatser. Modellen skulle kunna stämma väl med både 
med Norje Sunnansunds något indragna läge från kusten, och att huvuddelen 
av säsongsindikationerna från boplatsen kommer från vinterhalvåret. 

Det finns också flera etnografiska exempel på nordliga jägar-samlare med 
fiske som basnäring som säsongsvis flyttar begränsade sträckor eftersom deras 
territorier är begränsade på grund av relativt hög befolkningstäthet. Deras vin-
terboplatser är ofta lokaliserade vid åmynningar nära kusten, och under be-
gränsade perioder byter de till närliggande vår- och sommarboplatser med 
andra typer av resurser (Kelly 2013:94). 

För att diskutera rörlighet på individnivå är det också nödvändigt att reso-
nera kring hur långa sträckor som grupper och individer kan ha förflyttat sig. 
Eftersom fiske och jakt i och vid vatten har varit en viktig del av försörjningen 
är användning av båtar under perioden trolig. Det är mycket sannolikt att man 
har varit båtburen, med tanke på att öar och skärgårdar längs med den svenska 
ostkusten har brukats under den aktuella perioden, och förefaller att ha nåtts 
av båtburna grupper (Pettersson & Wikell 2014). På den svenska västkusten 
är en användning av båtar under perioden uppenbar (Bjerck 2016, Glørstad 
2013, Pettersson & Wikell 2014, Rowley-Conwy & Piper 2016:9). Med båtan-
vändning är det möjligt att de förflyttningar som har gjorts från boplatsen, har 
varit förhållandevis långväga (Ames 2002, Kelly 2013, Hallgren 2008:53, 
Rowley-Conwy & Piper 2016). Antropologiska paralleller visar att grupper av 
urfolk på den amerikanska västkusten under slutet av 1800-talet kunde för-
flytta sig med en hastighet på 3–6 km i timmen, i 6–12 timmar om dagen 
(Ames 2002). En sammanställning från etnografiska och experimentella källor 
av sträckor och hastigheter med kanot styrker denna uppgift (Rowley -Conwy 
& Piper 2016:10). Det innebär att en möjlig dagstur kunde omfatta 10–30 km, 
eller upp till 60 km enkel väg. Fredrik Hallgren har gjort en liknande samman-
ställning, och kommit fram till sträckor på uppåt 100 km om dagen kan vara 
möjliga enkel väg (Hallgren 2008:55).  

Mot denna bakgrund är det rimligt att anta att individer utan problem kan 
ha förflyttat sig uppåt 300 km på mindre än en veckas tid. Även om studier 
har utförts som talar för en begränsad residentiell mobilitet under perioden 
(Boethius 2018a,2018b), är det oklart hur omfattande enstaka mindre gruppers 
eller individers logistiska mobilitet varit. Med båtanvändning är det möjligt 
att förflyttningar har kunnat vara relativt långväga.  

Resultaten av strontiumisotopanalyserna i denna studie har indikerat att 
minst hälften av de tio analyserade individerna var icke-lokala, i den bemär-
kelsen att de har värden som inte sammanfaller med de lokala basvärdena. 
Den litiska råmaterialsammansättningen har indikerat att gruppen på Norje 
Sunnansund i stor utsträckning kan ha rört sig inom ett område som sträckt sig 
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omkring tre mil söderut, eftersom merparten av råmaterialet troligen har kom-
mit från detta område. Då jordarter och berggrund är varierande i Norje Sun-
nansundsområdet och basvärdena inte är detaljerat kartlagda innebär det ändå 
att det är fullt möjligt att endast två individer hade sitt ursprung utanför det 
område som sträckt sig tre mil söderut. Dessa två individer, i kombination med 
förekomsten av både senonflinta och mikrospånkärnor i kvarts på boplatsen, 
talar för att man även har rört sig över avsevärt större avstånd, men troligen 
mer sporadiskt. 

Upprätthållandet av en lokal tradition i form av mikrospånkärnor i kvarts 
indikerar att ett socialt kontaktnätverk har funnits inom östra Mellansverige 
och sydöstra Sverige. I ett kustnära område kan kontakter ha vidmakthållits 
över större områden om man har varit båtburen, och utbyten kan ha skett inom 
nätverket vid enstaka längre resor till andra regioner. De högsta strontiumvär-
dena från fyra av de tolv tänderna från Norje Sunnansund passar väl ihop med 
värden från detta östliga område, samt med enstaka värden från Bornholm.  

Samtidigt har även senonflinta från sydvästra Skåne eller Själland använts 
på Norje Sunnansund. Materialet har i ganska stor utsträckning bearbetats med 
plattformsfasettering av nordöstlig karaktär, vilket indikerar att jägar-sam-
larna på Norje Sunnansund inte har haft sin huvudsakliga hemvist i det område 
där råmaterialet hämtats, där släta plattformar varit normen. Spridningen av 
litiskt material i området talar dock inte för omfattande rörlighet över längre 
sträckor, eftersom detta borde ha utjämnat fynden av råmaterial i området yt-
terligare. En relativt lågrörlig livsstil, med enstaka längre båtresor, kanske till 
samlingsplatser, skulle kunna överensstämma med det litiska råmaterialets 
spridning i regionen, liksom möjliga ursprungsområden för strontiumvärdena 
hos individerna från Norje Sunnansund.  

Ur ett lokalt perspektiv förefaller det troligt att rörligheten kan ha varit re-
lativt hög för enskilda individer, med utgångspunkt från förtrogenheten med 
mikrospånframställning i kvarts som indikerar ett hantverksmässigt kunnande 
med en bakgrund från områden norr om Blekinge. Valet av kristianstadflinta 
som huvudsakligt råmaterial avspeglar samtidigt att råmaterialinsamlingen åt-
minstone periodvis har varit mycket lokal.  

Utifrån de basvärden som finns att tillgå och förekomsten av handtagskär-
nor finns en möjlighet att individerna kommit omkring 300 km norrifrån, och 
har ingått i ett omfattande regionalt socialt nätverk. Utifrån avståndet och 
spridningen av det litiska materialet i området är det dock mer sannolikt att 
individerna med höga strontiumvärden kommer från ett område närmare 
Norje Sunnansund.  

Det förefaller som om åtminstone delar av södra Skandinavien kan ha haft 
en lägre grad av bosättningsmobilitet redan under perioden än vad som tidi-
gare antagits. Strontiumanalyserna av tio individer från Norje Sunnansund un-
derstryker att gruppens geografiska nätverk kan ha sträckt sig över en större 
region. Studien har förtydligat komplexiteten hos senboreala grupper i 
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Sydskandinavien, och även om en del av de senboreala grupperna i Sydskan-
dinavien kan ha varit mindre mobila än man tidigare förutsatt så har de sociala 
nätverken varit långväga. 

5.4. Kunskapsöverföring mellan individer 
Överföring av kunskaper kring tryckspånsteknologin har bedömts som en hu-
vudsakligen vertikal process (från äldre generationer till yngre, Boyd & 
Richerson 1985), eftersom teknologin som sådan kräver specialiserad kunskap 
och redskapsuppsättningar (Sørensen 2006a, Pelegrin 2012, Sørensen et al. 
2013). Förändringarna av den materiella kulturen, eller den kulturella evolut-
ionen (jfr Shennan 2012b) på populationsnivå utgörs här av de förändringar i 
kärnornas plattformspreparering som är synliga på en övergripande kronolo-
gisk och geografisk nivå. Informationsöverföring mellan individer kan påver-
kas av olika faktorer (Boyd och Richerson 1985:9, Apel & Darmark 2007:52). 
Råmaterialvalet har sannolikt haft stor betydelse för ett minskande inslag av 
fasetterade kärnplattformar (jfr Guinard 2018, Gustafsson Gillbrand 2019, 
Damlien et al. 2018a). Det är tekniskt svårt att fasettera en plattform på en 
kärna i kvarts. Därför förefaller riktad variation, vilket innebär medvetna tek-
nologiska val och /eller förvrängd överföring, det vill säga att vissa varianter 
föredragits framför andra, att vara en möjlig förklaring på det minskade antalet 
fasetterade plattformar (Boyd och Richerson 1985:9, 2005:289, Apel & Dar-
mark 2007:52, Shennan 2008, 2012b, Jordan 2015, Damlien 2016a:66). De-
taljerna i denna process behöver dock studeras mer ingående.  

Tillverkningen av subkoniska spånkärnor i kvarts är följaktligen också en 
hantverkstradition som troligen har förmedlats från förälder eller vuxen till 
barn (vertikalt eller diagonalt, Boyd & Richerson 1985). Det innebär att den 
tillverkning av kvartskärnor som skett på boplatsen i Norje Sunnansund har 
utförts av en eller flera individer som har vuxit upp med denna kunskap. Sam-
tidigt finns råmaterial på boplatsen i form av senonflinta som har hämtats från 
ett område där släta kärnplattformar har varit norm i spånhantverket. Detta 
råmaterial har i stor utsträckning liksom kvartsen bearbetats med en nordöstlig 
teknologi, vilket också visar att de människor som har arbetat med senonflin-
tan har vuxit upp med denna tradition. Trots att gruppen alltså haft kontakter 
med ett område i sydväst, Skåne eller Själland, där senonflintan har funnits så 
arbetar man inte enligt den regionala hantverkstraditionen inom detta område, 
där varken fasetterade plattformar eller mikrospånkärnor i kvarts förekommer.  

Även inom benhantverket syns exempel på vertikal kunskapsöverföring 
och regionala traditioner. Baskunskaperna kring redskapstillverkning bör 
främst ha vidareförmedlats inom respektive traditionsområde, vilket innebär 
att spår av vertikal kunskapsöverföring avspeglas i huvuddelen av materialet. 
Förekomsten av mer föremålstyper som avviker från hantverkstraditionen har 
tolkats som exempel på horisontal kunskapsöverföring (mellan obesläktade 
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individer inom en eller flera generationer) av kunskap och hantverksteknik. 
Genom att studera avvikelser från den befintliga hantverkstraditionen i ut-
formningen av enskilda föremål har det även varit möjligt att identifiera spe-
cifika aspekter av kunskapsöverföringen. I denna studie har det främst varit 
exempel på synkretism som förekommit, det vill säga redskap som inte har 
tillverkats enligt rådande hantverkstradition utan i en annan tradition, men 
som har integrerats med övrigt material. 

5.5. Samhällsorganisation 
Studien styrker bilden av ett mesolitiskt samhälle i Sydskandinavien som har 
byggt på geografiskt omfattande sociala nätverk. Utifrån resultaten blir det 
samtidigt intressant att diskutera omfattningen av olika gruppers och indivi-
ders mobilitet. Den ökade regionalisering och territorialisering som har före-
slagits för västra Skandinavien omkring 8800–7500 f.Kr., med en befolkning 
som under denna period består av ett flertal subgrupper med anknytning till 
specifika territorier, men med tät och regelbunden kontakt inom ett mer om-
fattande socialt nätverk (Glørstad 2010, Knutsson & Knutsson 2012, Damlien 
2016a, 2016b, Damlien & Solheim 2018) överensstämmer väl med bilden av 
en grupp som under längre perioder har bebott Norje Sunnansund, samtidigt 
som kontakter uppenbart har förekommit över längre sträckor.  

Förekomsten av icke-lokala råmaterial på Norje Sunnansund skulle kunna 
indikera en ganska hög rörlighet, alternativt ett ganska tätt befolkat landskap 
med många kontakter och möjligheter till utbyten av råmaterial. I kombination 
med indikationerna för långvariga vistelser på Norje Sunnansund, och ett fler-
tal individer påträffade på Norje Sunnansund med lokala strontiumisotopvär-
den understöds snarare det senare scenariot. Kanske var kustnära boplatser i 
sydligaste Sverige ganska permanenta under denna period? Samtidigt går det 
inte att bortse från att åtminstone två individer förefaller att åtminstone under 
någon del av livet ha rört sig längre sträckor.  

Resultaten från studien indikerar att den individuella mobiliteten har vari-
erat, och det är fullt möjligt att enstaka individer kan ha rört sig över långa 
sträckor, och haft sitt ursprung i ett område upp till 30 mil norrut. Ett tänkbart 
scenario som understöds av den sammantagna bilden av råmaterialanvänd-
ning, litisk teknologi, benhantverk, osteologiska analyser och strontiumisoto-
panalyser är att fler deltagare i en större regional grupp har samlats på Norje 
Sunnansund för kortare perioder, exempelvis under mörtens lekperiod eller 
vid säljakt. Boplatsen har då fungerat som en samlingsplats, och mer långväga 
släktingar eller deltagare i ett större nätverk har kommit till platsen. Dessa 
individer har då haft ett strontiumvärde som har präglats av att de under större 
delen av året har vuxit upp och även levt i ett annat geografiskt område.  
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Det är också fullt möjligt att individerna med högre strontiumvärden har 
varit uppvuxna i ett annat geografiskt område, och genom exogama gifter-
målsförbindelser har kommit att ingå i gruppen. Om man utgår från området 
som det litiska råmaterialet kommit ifrån är det rimligt att individerna med 
lägre strontiumvärden kan ha kommit från närområdet sydväst om Norje Sun-
nansund, även om Bornholm eller Öland inte kan uteslutas. Individerna med 
högre värden har då sitt ursprung norrut, alternativt på Bornholm. Scenariot 
överensstämmer med andra studier som indikerar en ökande regionalisering 
från omkring 9000 f. Kr. och framåt inom delar av Skandinavien, och som 
talar för att det uppstått subgrupper inom avgränsade områden, med regelbun-
den kontakt med mera omfattande sociala nätverk (t.ex. Damlien 2016a, Dam-
lien & Solheim 2018, Damlien et al. 2018a, Sørensen 2018).  

Inrättandet och upprätthållandet av regionala och längre sociala band har 
länge erkänts som en viktig del av jägare-samlare anpassningar till osäkra mil-
jöer (t.ex. Bender 1978, Wiessner 1982a, 1982b, Whallon 2006, Kelly 2013). 
Eftersom jägare-samlargrupper är beroende av fluktuerande resurser, kan de 
inte utgöra autonoma enheter. För att klara tillvaron behövs någon form av 
socialt nätverk som kan fungera som en försäkring, och sociala allianser är 
nödvändiga. En allians innebär reciproka relationer, vilket betyder att allianser 
också fungerar självförstärkande (Bender, 1978). Att upprätthålla nätverk av 
sociala relationer skapar vägar för informationsdelning i jägar-samlargrupper 
och fungerar som en viktig säkerhet när resurstillgångar varierar. I ett längre 
perspektiv kan nätverk vara kritiska för överlevnad när lokala resurser blir 
knappa. Om resor av denna längd har genomförts har det knappast varit av 
direkta försörjningsskäl.  

Om ett sådant utbyte skedde med större regelbundet borde dock också en 
större mängd litiskt material ha bytt ägare, och det borde finnas en större en-
hetlighet i det litiska råmaterialet inom regionen. Den flinta som påträffats på 
daterade lokaler i Motalaområdet har oftast inte kunnat proveniensbestämmas. 
Det finns inget påtagligt inslag av Kristianstadflinta, vilket förekommer i syd-
ligare delar av området, längs med ostkusten. Att det råmaterial som främst 
har använts på Norje Sunnansund har varit den lokala kristianstadflintan, där 
den kvalitet man haft att tillgå varit sämre för spånframställning än senonflin-
tan som hämtats längre bort, stärker ytterligare bilden av en rörlighet som 
främst varit begränsad till ett område inom en dags avstånd från Norje Sun-
nansund. Samtidigt indikerar förekomsten av senonflinta på Norje Sun-
nansund även en mer långväga rörlighet åt sydväst, liksom förekomsten av 
mikrospånkärnor i kvarts indikerar kontakter norrut.  

Med ett stadigt ökande antal europeiska studier av DNA och isotopanalyser 
från mesolitiska individer blir det också allt mer tydligt att mesolitiska sam-
hällen var mer differentierade och komplexa även med hänsyn till ekonomiska 
strategier än vad som passar in i förenklade arkeologiska modeller. Det finns 
t.ex. skillnader i diet både mellan olika lokala samhällen och åldersgrupper, 
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och även mellan individer (t.ex. Liden et al. 2004, Fischer et al. 2007, Schul-
ting 2010, Guiry et al. 2015, Eriksson et al. 2016, Carlsson 2017:339).  

De sociala nätverken bör ha haft en central betydelse för samhällsstrukturen 
under perioden, något som blir tydligt då olika former av horisontell kunskaps-
överföring kan anas. Samtidigt finns det många indikationer på en successivt 
ökande regionalisering, åtminstone i delar av Skandinavien. En ökande reg-
ionalisering skulle även kunna innebära en tilltagande territorialitet, inte minst 
i områden där fiske har varit en central del av försörjningen (Boethius 
2018a,2018b).  

Det finns flera indikationer på att den semisedentära livsstil som sedan ti-
digare har diskuterats för sydligaste Skandinavien under dessa perioder har 
inletts redan någon gång under maglemoseperioden (9500–6400 f.Kr.). Det 
förefaller som om fiske varit en väsentlig del av försörjningsstrategin i många 
områden och under flera perioder av mesolitikum (Boethius & Ahlström 
2018), och tidigare studier visar på långtidslagring av fisk vid Norje Sun-
nansund (Boethius 2016), liksom fasta fiskeredskap från 7000 f.Kr. i Hanö-
bukten (Hansson 2018). Fasta fiskeredskap är en av de parametrar som har 
använts som en indikation för en minskande mobilitet under kongemose- och 
ertebölleperioden. Även resultaten i denna avhandling kan tolkas i denna rikt-
ning.  

Den geografiska utbredningen av olika hantverkstraditioner överlappar åt-
minstone delvis varandra, och koncepten är sannolikt i stor utsträckning an-
passade till lokala materiella och sociala förutsättningar. Det framstår därför 
som centralt att också fortsättningsvis inte bara söka efter de förenande ele-
menten i en hantverkstradition eller materiell kultur, utan även uppmärk-
samma de lokala variationerna, för att på så sätt integrera den dynamiska 
aspekten av kulturkontakter och sociala nätverk, och tydliggöra mer småska-
liga skeenden. 
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Summary 

The starting point of this thesis is the archaeological investigations conducted 
prior to the construction of a new motorway in western Blekinge in 2011. The 
road was to be built on the former lake Vesan and in these surroundings there 
were several sites, not least Mesolithic settlements. At the Mesolithic site 
Norje Sunnansund, surprisingly well-made microblades and microblade cores 
in quartz were unexpectedly found, in a region with close access to flint. This 
fascinating discovery became a point of departure for this work, focusing on 
human mobility and networks, as reflected in material culture and the isotope 
signal in human bone. 

Human mobility is a central theme in archaeological studies of hunter-gath-
erers. Various levels and ranges of human mobility, as well as the conditions 
and reasons for mobility, have been studied for many decades. In what cir-
cumstances has mobility varied, and what are the underlying factors? The ex-
planations have changed over the past 50 years, alternating between ecological 
and economic conditions, or social and ideological circumstances. 

In coastal areas in southern Scandinavia, relatively low human mobility has 
been suggested from 6500 BC and later, based on previous investigations of 
e.g. Segebro, Blak II, Tågerup. The older coastline is currently far below the 
water surface and is therefore much less explored. The main purpose of this 
study is to investigate different levels and ranges of mobility and social net-
works in Southern Scandinavia during this older period, around 7000 BC. 
How far and in which geographical directions did people in southern Scandi-
navia move 9000 years ago? 

The study is based on an interdisciplinary approach, combining investiga-
tions of lithic material and bone tools, as well as human skeletal remains; a 
multidisciplinary strategy is applied that combines technological analyzes of 
archaeological material with isotope analyzes of human teeth. The analyzes 
are based on the presumption that craft traditions can express socially based 
and mediated knowledge, and that analyzes of the technology in craft produc-
tion consequently can be used to trace contacts between groups in different 
geographical areas. By dating geographically dispersed archaeological assem-
blages, comprising the same type of technology and crafting concepts, it is 
possible to follow how craft traditions and/or groups of people have been 
spread geographically. Isotope analyzes of human teeth have been performed, 
to investigate individual mobility. The combined results are used to discuss 



 75

long-term cultural-historical events during the Mesolithic, focusing on con-
tacts and mobility.  

Earlier studies of this period of the Mesolithic in Southern Scandinavia 
have, for example, been focusing on local cultural history, social organization, 
economic conditions or landscape utilization, often based on inland settle-
ments in Zealand and southwestern Skåne. This work covers a larger area, 
which includes parts of Fennoscandia and Russia. The focus is on the extent 
of mobility in an overall perspective, both temporally and geographically, ex-
pressed through the material traces of social networks. 

An essential basis for this work is the hypothesis that the pressure blade 
technology, a specific method for producing lithic blades, reached Scandina-
via from the east. The process has been discussed and verified in several stud-
ies. Current research suggests that the pressure blade technology emerged in 
East Asia during the Early Paleolithic, where the technology is dated to ca 
22,000 BC. About 10,000 BC the technology had reached the easternmost 
parts of Europe and was used in parts of Europe during the Mesolithic and 
Neolithic.  

In western Russia, the technology is found in Late Paleolithic / Early Mes-
olithic Butovo-Veretye materials. Investigations in northeastern Finland and 
northern Norway show that this northeastern technology has been used on lo-
cal raw materials in this area during the early Mesolithic. The spread of dates 
indicates that people and/or ideas arrived from the east, during a time when 
the remains of the glacial ice still melted away in northern Europe, implying 
a meeting between early Mesolithic Ahrensburg-influenced groups living at 
the time in northern Norway, and eastern groups with pressure blade technol-
ogy. Previous studies have shown that the pressure blade technology as a con-
cept reached Fennoscandia from the east around 9000 BC, probably with mi-
grating groups.  

The north-eastern tradition consists of a number of basic concepts or tech-
nological elements, based on the tradition in western Russia around 9000 BC. 
Examples of central concepts are the use of slotted tools with lithic insets, Z-
method in the osseous production, conical pressure blade cores, facetted core 
platforms, snapped blades, the lack of microburin technique and tanged points 
of Pulli-type. These concepts have been adapted to local conditions to a vary-
ing extent and influenced by other traditions as they have gradually spread 
west, and not all concepts have been spread to all geographical areas. There 
are local and regional variations in different areas, and it is not possible to 
draw sharp lines between areas with a north-eastern and a western craft tradi-
tion. Therefore, in order to study social networks and knowledge transfer, it is 
also still important to analyze the geographical spread of individual concepts. 

In previous studies of osseous production in Northern Europe from the pe-
riod around 9000–7000 BC, two overall technological traditions or techno-
complexes have been identified through detailed technological analyzes based 
on studies of chaîne opératoire;  one northwestern tradition (with the D-
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method) and one northeastern tradition (with the Z-method). The northwestern 
tradition occurs in materials from eastern England, northern Germany and 
Denmark, while the northwestern tradition occurs in materials from Sweden, 
Norway, Finland, Estonia, Latvia and westernmost Russia. 

A base for this work is that studies of technological change in archaeolog-
ical materials can be used to study mobility and exchange between groups. 
This means the study of cultural transmission can elucidate long-term devel-
opment in society, and that culture in parallel with genes can be seen as a 
mechanism of inheritance through social learning (dual inheritance theory). 
Since cultural change is mainly seen on an overall population level, it can be 
analyzed as an evolutionary process that has some similarities to genetic evo-
lution. Both processes include the components of variation, selection and in-
heritance. But the details, how variation is generated or how information is 
transmitted, differ. Unlike genetic evolution, the mechanisms behind cultural 
evolution are more diversified and include, for example, individuals' decision 
making and horizontal transmission between non-relatives, factors that are 
missing in genetic evolution. 

The basic idea is that cultural transmission can be considered as an inher-
itance system, but in order to understand the overall patterns and thus also the 
degree of mobility, one must first understand the details of the process which 
leads to the frequency of some transmitted variants increases, while others 
decrease. While overall changes in material culture are primarily visible in a 
larger perspective, both temporally and geographically, the picture of this 
transformation is based on a number of detailed studies of individual historical 
events, processes and objects. Using chaîne opératoire analyzes, the artefact 
is seen as part of a technological process, from raw material procurement to 
production, use and disposal. Lithic production is seen as a cognitive project, 
translated into a conceptual scheme that is concretized through an operational 
processing scheme.  

Particularly, the chaîne opératoire of blade production has been studied in 
the current assemblages, focusing on the process of designing and using the 
blade cores. By analyzing the approaches, techniques and movements used to 
shape the cores and for producing blades, similarities and differences between 
different technical concepts and traditions are made visible. The approach 
makes it possible to study technological processes as the transmission of cul-
turally conditioned patterns; these patterns underlie the formative principles 
of each technology complex. By identifying specific traditional knowledge 
built into the material process, it becomes possible to define prehistoric human 
traditions and thereby study human interactions and migrations between geo-
graphical regions. 

Comparative overviews of chronologically defined assemblages from 
larger geographical areas have been used to answer fundamental questions 
about mobility. In the three papers, different types of archaeological material 
and data have been used, mainly from the period 9200-6400 BC. Materials 
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and data come from a total of 111 sites located mainly in Scandinavia, but also 
in Finland, the Baltic countries and Russia. 

The papers deal with different aspects of mobility, from a social and geo-
graphical perspective. Paper 1 has an interregional perspective, testing the hy-
pothesis that the introduction of the pressure blade technology found in the 
material from Norje Sunnansund (which represents the transition between 
Early and Middle Mesolithic in large parts of Scandinavia) was introduced 
from the east by migrant groups. Paper 2 has a regional perspective, studying 
the sociocultural transmission of crafting traditions that may have taken place 
between groups in two geographical areas with separate, previously identified 
Mesolithic crafting traditions. These areas are, on the one hand, Denmark and 
south-western Skåne with a western (Maglemose) tradition, and on the other 
the eastern Baltic with a North Eastern (Post-Swiderian-influenced) tradition. 
This paper highlights the regional mobility and the regional and geographical 
distribution of Eastern and Western traditions in southern Scandinavia around 
7500-7100 BC. Paper 3 highlights the mobility in southern Scandinavia during 
the period on a more local level. 

The results presented in paper 1 indicate that hunter-gatherers with north-
eastern technology have migrated south along the coast of Norway and into 
central Sweden around 8400-8000 BC, based on the spreading rate of the 
northeastern craft concept. Considering the spatiotemporal spreading, it is also 
likely that groups with the northeastern craft concept have migrated somewhat 
later from the south of central Sweden, partly along the Baltic Sea coast and 
partly along major inland waterways. The results also show regional differ-
ences in the design of the blade core platforms, with prepared platforms as 
part of the northeastern tradition, and unprepared platforms as a regional west-
ern version in Zealand and southwestern Sweden. 

The results in paper 2 have strengthened the picture of regional variations. 
Bone tools have been produced by the northeastern Z-method in Norje Sun-
nansund, as well as in Ageröd in Skåne, but in Norje Sunnansund there is a 
decor and a design with a local style. In Zealand, some objects with a design 
similar to that in Norje Sunnansund have been found in Mullerup / Magle-
mose, and from the somewhat later settlements of Holmegård IV and Sværd-
borg I there is a more extensive production of such objects. From 7000 BC, 
the pressure blade technology and slotted tools also gradually increase in Dan-
ish assemblages. 

The results in paper 3, based on a combination of the lithic raw material 
composition at the Norje Sunnansund site, and previous archaeological stud-
ies, indicates that the inhabitants mainly have utilized an area extending 30 
km southward. The isotopic analysis indicates that at least half of the analyzed 
individuals have a non-local origin, based on the local isotope signature, but 
that possibly only a few individuals have originated outside the area defined 
by lithic acquisition. Those few isotopic values and the presence of lithic ma-
terial, such as non-local flint and East Swedish microblade-cores in quartz, 
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suggests that people also traveled far, but probably more sporadically. The 
combined analyzes reveal the complexity of late Boreal hunter-gatherers in 
South Scandinavia – although some groups appear to have a limited geograph-
ical mobility, contact networks seem to extend over long distances. 

It is not fully established when people with this northeastern crafting tradi-
tion initially reached the Norje Sunnansund area, but the study indicates that 
it occurred around 7700-7200 BC. Possibly, groups with northeastern tech-
nology existed on Bornholm around 7600 BC and possibly on Zealand, at Ul-
kestrup I between 7500-6750 BC. Otherwise, hunter-gatherers using north-
eastern technology appear to have been established in Zealand somewhat later, 
but the lack of 14C-dated materials from the period makes the picture unclear. 
Within this region, the northeastern concept is part of the technological tradi-
tion known as Maglemose Phase 3. 

Further south and westwards, in Germany and in Jutland, the conical pres-
sure blade cores seem to be missing during the current period, which indicates 
that larger groups with northeastern technology have not migrated there. On 
the other hand, there are conical pressure blade cores in Poland, but so far 
without published 14C-dated contexts. However, more studies are needed, as 
it is unclear whether hunter-gatherers with northeastern technology have mi-
grated into this area from the east or from Skåne-Zealand, or whether in this 
area there is mostly transmission of knowledge between groups. 

The study strengthens the image of a Mesolithic society in Southern Scan-
dinavia based on geographically extensive social networks. Based on the re-
sults, it is also possible to discuss the level and range of the mobility of differ-
ent groups and individuals. An increased regionalization and territorialization 
has previously been proposed for western Scandinavia around 8800-7500 BC. 
During this period the population seem to consist of several subgroups related 
to specific territories, but with close and regular contact within a more exten-
sive social network. This fits well with the picture of a group that inhabited 
Norje Sunnansund for extended periods, while contacts were maintained over 
longer distances. 

There are several indications that the semi-sedentary lifestyle that has pre-
viously been discussed for southern Scandinavia during later Mesolithic peri-
ods is initiated during the Maglemose period (9500-6400 BC). Stationary fish-
ing traps is one of the parameters that has been used as an indication of de-
creasing mobility during the Kongemose and Ertebølle period. Previous stud-
ies show long-term storage of fish at Norje Sunnansund, as well as stationary 
fishing traps from 7000 BC in the nearby submerged landscape of Hanö bay, 
one of many markers of a possibly decreasing mobility during the Maglemose 
period. The results of this work fit well with that picture.  

The study strengthens the view that at least parts of southern Scandinavia 
may already have had a more low-mobile population during the Late Boreal 
period than previously assumed. The ten individuals from Norje Sunnansund 
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(paper 3) provide an illustrative example, emphasizing that the group's geo-
graphical network may have extended over a larger region, highlighting the 
image of a possibly boat-borne group. The study clarifies the complexity of 
late Boreal groups in southern Scandinavia - although some of them appear to 
have been less mobile than previously assumed, social networks may have 
spanned long stretches of coast. 

 
Language revised by Judith Crawford. 



 80 

Referenser 

Alexandersson, K., 2000. Ljungby Södra. Sten- och järnåldersboplatser. Fornlämning 
358, 359 och 360, Ljungby socken, Småland. E22-projektet, rapport 2000. Kal-
mar läns museum, Kalmar. 

Alexandersson, K. 2001. Möre i centrum. Mesolitikum i sydöstra Kalmar län. I: Mag-
nusson, G (red.), Möre. Historien om ett småland. E22-projektet. Kalmar läns 
museum, Kalmar, 111–128. 

Alexandersson, K., 2016. Mesolitikum vid Skedemosse. Arkeologisk undersökning 
2015. Gåtebo 4:2 och Bo 1:9, Bredsättra socken, Borgholms kommun, Öland. 
Rapport 2016:07. Kalmar läns museum, Kalmar. 

Alexandersson, K., Andersson, A-K. & Papmehl-Dufay, L. 2018. Facing the sea. A 
Mesolithic burial at Vannborga, Öland, Sweden. Mesolithic Miscellany 26:1, 3–
13. https://drive.google.com/file/d/1XpFYaZbQwlFNWk3TKuAJ8IwnAJ1v5-
Yt/view  

Alexandersson, K., Andersson, A-K. & Papmehl-Dufay, L. 2015. Fornlämningar på 
Blå Jungfrun. Arkeologisk inventering och provgrävning 2014. Jungfrun 1:1, 
Oskarshamns kommun, Misterhults sn, Småland. Arkeologisk rapport 2015:04, 
Kalmar läns museum, Kalmar. 

Alexandersson, K., Andersson, A-K. & Papmehl-Dufay, L. I tryck. Arkeologiska 
undersökningar på Blå Jungfrun 2017. Jungfrun 1:1, Oskarshamns kommun, 
Misterhults sn, Småland. Arkeologisk rapport, Kalmar läns museum, Kalmar. 

Alexandersson, K., Persson, M., Svensson, I., Petersson, M., Hennius, A. & Lloyd-
Smith, L. 2001. Söderåkra. Ett boplatsområde från sten- och järnålder. Fornläm-
ning 284, 285 och 315, Söderåkra socken, Småland. E22-projektet, rapport 
2001:8. Kalmar läns museum, Kalmar. 

Alm, E., Sundblad, K., Schöberg, H. 2002. Geochemistry and age of two or-
thogneisses in the Proterozoic Mjøsa–Vänern ore district, southwestern Scandi-
navia. GFF, Journal of the Geological Society of Sweden 124, 45–61. 

Althin, Carl-Axel. 1954. The Chronology of the Stone Age Settlement of Scania, Swe-
den. I. The Mesolithic Settlement. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°. 
No 1. Gleerups förlag, Lund. 

Ames, K.M. 2002. Going by boat. The forager-collector continuum at sea. I: Fitzhugh, 
B., & Habu, J. (red.) Beyond Foraging and Collecting. Evolutionary Change in 
Hunter-gatherer Settlement Systems. Kluwer, New York, 19–52.  

Ammerman A.J. & Cavalli-Sforza L.L. 1973. A population model for the diffusion of 
early farming in Europe. I: Renfrew C. (red.) The explanation of culture change. 
Duckworth, London, 343–357. 

Ammerman, A. J. & Cavalli-Sforza, J. J. 1984. The Neolithic Transition and the Ge-
netics of Populations in Europe. Princeton University Press, New Jersey. 

Andersen, K. 1951. Hytter fra Maglemosetid. Danmarks ældste Boliger. Fra Nation-
almuseets Arbejdsmark 1951, 69–76. 

Andersen, K. 1983. Stenalder bebyggelsen i den vestsjællandske Åmose. Frednings-
styrelsen, København. 



 81

Andersen, K., Jørgensen, S. & Richter, J. 1982. Maglemose hytterne ved Ulkestrup 
Lyng. Nordiske Fortidsminder Serie B, 7. Det Kongelige Nordiske Oldskriftsels-
kab, København. 

Andersson, M. & Knarrström, B. 1999. Senpaleolitikum i Skåne. Riksantikvarieäm-
betet, avdelningen för arkeologiska undersökningar, skrifter no 26. Lund. 

Apel, J. & Darmark, K. 2007. Den flathuggna pilspetsens fylogeni –Mellansvenskt 
stenhantverk ur ett kulturevolutionistiskt perspektiv. I: N. Stenbäck (red). Stenål-
dern i Uppland. Uppdragsarkeologi och eftertanke. Arkeologi E4 Uppland –stu-
dier, Vol. 1. Uppsala, 31–66. 

Apel, J. & Darmark, K. 2009. Evolution and material culture. Current Swedish Ar-
chaeology 17, 11–28. 

Apel, J., Glørstad, H. Knutsson, H. & Knutsson, K. 2018. The early settlement of 
Northern Europe. Technology and communication. I: Knutsson, K., Knutsson, H., 
Apel, J., & Glørstad, H. (red.), Technology of Early Settlement in Northern Eu-
rope. Transmission of knowledge and culture. The Early Settlement of Northern 
Europe Volume 2. Equinox publishing, Sheffield, 1–22. 

Arcini, C. 2018. The Viking Age. A time of many faces. Oxbow books, Oxford. 
Astrup, P.M. 2018. Sea-level changes in Mesolithic Southern Scandinavia. Long- and 

short-term effects on society and the environment. Jutland Archaeological Society 
Publications Vol 106, Aarhus University Press.  

Bailey, G. 2007. Time perspectives, palimpsests and the archaeology of time, Journal 
of Anthropological Archaeology, Volume 26, Issue 2, 198–223. 

Bailey G. & Milner N. 2002. Coastal hunter-gatherers and social evolution: marginal 
or central? Before Farming 3–4, 129–150. 

Bayliss, A., J. van der Plicht, C. B. Ramsey, G. McCormac, F. Healy & A. Whittle. 
2011. Towards generational time-scales. The quantitative interpretation of ar-
chaeological chronologies. I: Whittle, A., Healy F. & Bayliss, A. (red.), Gather-
ing time. Dating the Early Neolithic enclosures in southern Britain and Ireland. 
Oxbow Books, Oxford, 17–59. 

Becker C.J. 1939. En Stenalderboplads paa Ordrup Næs i Nordvestsjælland. Aarbøger 
for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1939, 119–280. 

Becker, C.J. 1945. En 8000-aarig Stenalderboplads i Holmegaards Mose. Fra Nation-
almuseets Arbejdsmark, 61–72. 

Becker, C.J. 1951. Maglemosekultur paa Bornholm. Aarbøger for Nordisk Oldkyn-
dighed og Historie. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København, 96–
177. 

Becker, C.J. 1953. Die Maglemosekultur in Dänemark. Neue Funde und Ergebnisse. 
I: Vogt, E. (red.), Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohis-
toriques. Actes de la IIIe Session, Zürich 1950, 180–185. 

Becker, C.J. 1990. Nørre Sandegård. Arkæologiske undersøgelser på Bornholm 
1948–1952. Historisk-filosofiske skrifter 13. De Kongelige Danske Videnskaber-
nas Selskab, København. 

Bender, B. 1978. Gatherer-Hunter to Farmer. A Social Perspective. World Archaeol-
ogy, Vol. 10, No. 2, Archaeology and Religion, 204–222. 

Berg-Hansen, I.M. 2018. Continuity and Change in Late- and Post-Glacial Social Net-
works. Knowledge Transmission and Blade Production Methods in Ahrens-
burgian and Early Mesolithic North West Europe. I : Knutsson, K., Knutsson, H., 
Apel, J., & Glørstad, H. (red.), Technology of Early Settlement in Northern Eu-
rope. Transmission of knowledge and culture. The Early Settlement of Northern 
Europe Volume 2. Equinox publishing, Sheffield, 63–98. 



 82 

Bergsvik, K.A. & David, É. 2015. Crafting Bone Tools in Mesolithic Norway. A Re-
gional Eastern-Related Know-How, European Journal of Archaeology, 18:2, 
190–221, DOI:10.1179/1461957114Y.0000000073  

Bettinger, R. L., 1999, From Traveler to Processor: Regional Trajectories of Hunter-
Gatherer Sedentism in the Inyo-Mono Region, California. I: Billman B. R. & 
Feinman G. M. (red.), Settlement pattern studies in the Americas: Fifty years 
since Viru. Smithsonian Institution Press, Washington DC, 39–55.  

Bille Henriksen, B. 1976. Sværdborg I: Excavations 1943–44. A settlement of the 
Maglemose culture. Akademisk Forlag, København.  

Bille Henriksen, B. 1980. Lundby-holmen. Nordiske Fortidsminder Serie B, 6. Det 
Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København. 

Binford, L. R. 1962. Archaeology as Anthropology. American Antiquity, 28 (2), 217–
225. 

Binford, L. R. 1968. Post-Pleistocene adaptations. I: Binford, S. R., Binford, S. R. 
(red.), New perspectives in archaeology. Aldine, Chicago, 313–341. 

Binford, L.R. 1972. An archaeological perspective. Seminar P, New York. 
Binford, L.R. 1980. Willow Smoke and Dogs' Tails: Hunter-Gatherer Settlement Sys-

tems and Archaeological Site Formation. American Antiquity, Vol. 45, No. 1, 4–
20.  

Bjerck, H. 2016. Settlements and seafaring. Reflections on the integration of boats 
and settlements among marine foragers in Early Mesolithic Norway and the 
Yámana of Tierra del Fuego. Journal of Island and Coastal Archaeology 12:2, 
276–299, https://doi.org/10.1080/15564894.2016.1190425  

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. 2009. Varför vetenskap? Om vikten av pro-
blem och teori i forskningsprocessen. (3 omarb uppl.) Studentlitteratur, Lund. 

Björk, T., Henriksson, M., Larsson, F., Persson, C., Rudebeck, E. & Åstrand, J. 2016. 
Lussabacken norr. Boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder 
och järnålder. Särskild arkeologisk undersökning 2011, Ysane socken, Söl-
vesborgs kommun. Blekinge museum rapport 2014:9, Karlskrona.  

Blank, M., Sjögren, K.-G., Knipper, C., Frei, K. M., Storå, J. 2018. Isotope values of 
the bioavailable strontium in inland southwestern Sweden. A baseline for mobil-
ity studies. PLoS ONE 13(10): e0204649. https://doi.org/10.1371/journal. 
pone.0204649  

Boethius, A. 2016. Something rotten in Scandinavia: The world's earliest evidence of 
fermentation, Journal of Archaeological Science, 66, 169–180, 
https://doi.org/10.1016/j.jas.2016.01.008. 

Boethius, A. 2017. Signals of sedentism. Faunal exploatation as evidence of a de-
layed-return economy at Norje Sunnansund, an Early Mesolithic site in south-
eastern Sweden. Quaternary Science Reviews, 162, 145–168. 

Boethius, A. 2018a. Fishing for ways to thrive. Integrating zooarchaeology to under-
stand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mes-
olithic southern Scandinavian foragers. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 
8°, no 70. Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 

Boethius, A., 2018b. The use of aquatic resources by Early Mesolithic foragers in 
Southern Scandinavia. I: Persson, P., Riede, F., Skar, B., Breivik, H. M., Jonsson, 
L. (red.), Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Sub-
sistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, volume 1. Equi-
nox Publishing, Sheffield/Bristol, 311–334. 

Boethius, A. & Ahlström, T. 2018. Fish and resilience among Early Holocene foragers 
of southern Scandinavia: A fusion of stable isotopes and zooarchaeology through 
Bayesian mixing modelling, Journal of Archaeological Science, Volume 93, 196–
210, https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.02.018. 



 83

Boethius, A., Bergsvik, K. A., & Nilsson, B. 2020. Knowledge from the ancient sea – 
a long-term perspective of human impact on aquatic life in Mesolithic Scandina-
via. The Holocene. https://doi.org/10.1177/0959683619895585 

Boyd, R., Richerson, P. J. 1985. Culture and the Evolutionary Process. The Univer-
sity of Chicago press, Chicago. 

Boyd, R., Richerson, P. J. 2005. The Origin and Evolution of Cultures. Oxford Uni-
versity Press, New York. 

Brinch Petersen, E. 1972. Sværdborg II. A Maglemose hut from Sværdborg Bog, Zea-
land, Denmark. Acta Archaeologica, 42 (1971), 43–77. 

Brinch Petersen, E. 1973. A survey of the late Paleolithic and Mesolithic of Denmark. 
I: Kozlowski, S. (red.), The Mesolithic in Europe. University Press, Warsaw, 77–
179. 

Brinch Petersen, E. & Meiklejohn, C. 2007. Historical context of the term ‘complex-
ity’. Acta Archaeologica 78, 181–192. doi:10.1111/j.1600-0390.2007.00105.x 

Broholm, H. C. 1924. Nye Fund fra den Ældste Stenalder. Holmegaard-og Sværd-
borgfundene. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Det Kongelige 
Nordiske Oldskrift-selskab, København, 1–144. 

Bäckström, Y., Price, T. D., 2016. Social identity and mobility at a pre-industrial min-
ing complex, Sweden. Journal of Archaeological Science 66, 154–168. 
https://doi.org/10.1016/j.jas.2016.01.004.  

Carlsson, T. 2017. Mobility Memories and Space. Mesolithic Living Close to the An-
cylus Lake in Eastern Middle Sweden, 8000 – 6000 cal BC. Sociology and An-
thropology 5(4), 332–342. DOI: 10.13189/sa.2017.050407 

Casati, C & Sørensen, L. 2006a. Bornholm i ældre stenalder. Status over kulturel ud-
vikling og kontakter. Kuml 2006, 9–58. 

Casati, C & Sørensen, L. 2006b. Ålyst. Et bopladskompleks fra Maglemosekulturen 
på Bornholm. Foreløbige resultater baseret på ukonventionelle udgravningsme-
toder. I: Eriksen, B. V. (red.), Stenalderstudier. Tidligt mesolitiske jægere og sam-
lere i Sydskandinavien. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter 55. Jysk Arkæologisk 
Selskab, Højbjerg, 241–275. 

Casati, C. & Sørensen, L. 2009a. The settlement patterns of the Maglemose Culture 
on Bornholm, Denmark. I: McCartan, S. B., Schulting, R., Warren, G. & Wood-
man, P. (red.), Mesolithic Horizons. Papers Presented at the Seventh Interna-
tional Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005, Volym 1. Oxbow 
Books, Oxford, 248–254 

Casati, C. & Sørensen, L. 2009b. Ålyst. A settlement complex with hut structures 
from the Early Mesolithic on Bornholm, Denmark. I: McCartan, S. B., Schulting, 
R., Warren, G. & Woodman, P. (red.), Mesolithic Horizons. Papers Presented at 
the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005, 
Volym 1. Oxbow Books, Oxford, 436–442. 

Casati, C. & Sørensen, L. 2011. Two hut structures from an Early Mesolithic site at 
Ålyst (Denmark). A preliminary report. I: Gaudzinski-Windheuser, S., Jöris, O., 
Sensburg, M., Street, M. & Turner, E. (red.), Site-internal spatial organization of 
hunter-gatherer societies: Case studies from the European Palaeolithic and Mes-
olithic. (Colloquium 58 of the 15th U.I.S.P.P. Congress, Lisbon, September 
2006). RGZM Tagungen 12. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmu-
seums Mainz, 175–186. 

Cavalli-Sforza, L.L. 1986. Cultural Evolution. American Zoologist 26, 3, 845–856. 
Cavalli-Sforza, L.L. Feldman, M.W., 1981. Cultural Transmission and Evolution. A 

Quantitative Approach. Monographs of Population biology 16. Princeton Univer-
sity Press. 



 84 

Childe, V.G. 1925. The dawn of European civilization. Kegan Paul, Trench, Trubner 
& Co. London. 

Cornell, P. & Fahlander, F. 2002. Social praktik och stumma monument. Introduktion 
till mikroarkeologi. Inst. för arkeologi, Göteborgs universitet. 

Creswell, R. 1983. Transferts de techniques et Chaînes Opératoires. Techniques et 
Culture 2, 143–163. 

Damlien, H. 2015. Striking a difference? The effect of knapping techniques on blade 
attributes. Journal of Archaeological Science, 63, 122–135, 
https://doi.org/10.1016/j.jas.2015.08.020  

Damlien, H. 2016a. Between Tradition and Adaption. Long-term trajectories of lithic 
tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its after-
math (c. 9500-7500 cal. BC). PhD-thesis. Faculty of Social Sciences, Museum of 
Archaeology, University of Stavanger.  

Damlien, H. 2016b. Eastern pioneers in westernmost territories? Current perspectives 
on Mesolithic hunter–gatherer large-scale interaction and migration within North-
ern Eurasia. Quaternary International, 419, 5–16. 

Damlien, H., Berg‐Hansen, I. M., Zagorska, I., Kalniņš, M., Nielsen, S. V., Koxvold, 
L. U., Bērziņš, V., Schülke, A. 2018a. A technological crossroads. Exploring di-
versity in the pressure blade technology of Mesolithic Latvia. Oxford Journal of 
Archaeology, 37, 229– 246. https://doi.org/10.1111/ojoa.12139.  

Damlien, H., Kjällquist, M. & Knutsson, K. 2018b. The pioneer settlement of Scan-
dinavia and its aftermath. New evidence from western and central Scandinavia I: 
Knutsson, K., Knutsson, H., Apel, J. & Glørstad, H. (red.), Technology of Early 
Settlement in Northern Europe. Transmission of knowledge and culture. The 
Early Settlement of Northern Europe, volume 2. Equinox Publishing, Shef-
field/Bristol, 99–137. 

Damlien, H. & Solheim, S.2018. The pioneer settlement of eastern Norway. I: Blank-
holm, H.P (red.), Early economy and settlement of Northern Europe. Pioneering, 
resource use, coping with change. The Early Settlement of Northern Europe Vol-
ume 3. Equinox publishing, Sheffield, 335–367. 

David, É. 1998. Etude technologique de l'industrie en matière dures animales du site mé-
solithique de Zamostje 2 - fouille 1991 (Russie). Archéo-Situla, 1996, (26), 5–62.  

David, É. 1999. L’industrie en matières duresanimales du Mésolithique ancien et 
moyenen Europe du Nord. Contribution del’analyse technologique à la définition 
duMaglemosien (unpublished PhD thesis, Paris X University).  

David, E. 2003. The Contribution of the Technological Study of Bone and Antler In-
dustry for the Definition of the Early Maglemose Culture. I: Larsson, L., Lind-
gren, H., Knutsson, K., Loeffler, D. & Akerlund, A. (red.), Mesolithic on the 
Move. Papers presented at the Sixth International Conference on the Mesolithicin 
Europe, Stockholm 2000. Oxbow Books, Oxford, 486–493.  

David, É. 2004. Transformation des matières dures d’origine animale dans le Méso-
lithique de l’Europe du Nord. I: Ramseyer, D. (red.), Fiches de la Commission de 
Nomenclature de l’Industrie Osseuse, cahier XI, Industrie de l’os préhistorique, 
Matières et techniques. Éditions de la Société Préhistorique Française, Paris, 113–
149.  

David, E. 2005. Preliminary results on the recent technological study of the Early 
Mesolithic bone and antler industry of Estonia, with special emphasis on the siteof 
Pulli. I: Luik, H., Choyke, A.M., Batey, C.E. & Lõugas, L. (red.), From Hooves 
to Horns, from Mollusc to Mammoth. Manufacture and Use of Bone Artefacts 
from PrehistoricTimes to the Present. Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ 
WorkedBone Research Group at Tallinn, 26th–31st of August 2003. Muinasaja 
teadus 15, Tallin, 67–74.  



 85

David, É. 2006a. Contributions of the Bone and Antler Industry for Characterizing the 
Early Mesolithic in Europe. I: Kind, C. (red.), After the Ice Age. Settlements, sub-
sistence and social development in the Mesolithic of Central Europa. Material-
hefte zur Archäologie, Landesmal für Denkmalpflege, Konrad Theiss Verlag, 
Stuttgart, 135–142.  

David, É. 2006b. Redskaber af ben og tak i tidlig Maglemosekultur – et teknologisk 
studie. I: Eriksen, B. V. (red.), Stenalderstudier. Tidligt mesolitiske jægere og 
samlere i Sydskandinavien. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter 55. Jysk 
Arkæologisk Selskab, Højbjerg, 77–99.  

David, É. 2006c. Technical behavior in the Mesolithic (9th–8th millennium BC). The 
contribution of the bone and antler industry from domestic and funerary contexts. 
I: Larsson, L. & Zagorska, I. (red.), Back to the origin. New research in the Mes-
olithic-Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia. Acta Ar-
chaeologicaLundensia. Series in 8° 52. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 235–
252.  

David, É. 2007. Technology on Bone and Antler industries. A Relevant Methodology 
for Characterizing Early Post-Glacial Societies (9th–8th Millenium BC). I: Gates 
St-Pierre, C. & Walker, R. (red.), Bones as Tools. Current methods and interpre-
tations in worked bone studies, B.A.R. International Series 1622, Oxford, 35–50.  

David, E. 2009. Show me how you make your hunting equipment and I will tell 
youwhere you come from. Technical traditions, an efficient means of character-
izing cultural identities. I: McCartan, S., Schulting, R., Warren, G. & Woodman, 
P. (red.), Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh InternationalCon-
ference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Oxbow Books, Oxford, 362–
367.  

David, E. 2017. Were prehistoric communities really free to choose how they want-
edto do things? The importance of debitage techniques for indicating the cultur-
alorigin of technical change. I: M. Sørensen & K. B. Pedersen (red.), Problems in 
Palaeolithic and Mesolithic Research. Universityof Copenhagen & Museum of 
Southeast Denmark, 163–187.  

David, É. 2020. The osseous technology of Hohen Viecheln. A Maglemosian idiosyn-
crasy? I: Groß, D. Jantzen, D., Lübke, H., Meadows, J. (red.), Working at The 
Sharp End at Hohen Viecheln, Untersuchungen und Materialien zur Steinzeit in 
Schleswig-Holstein und im Ostseeraum, Vol. 10, Zentrum für Baltische und 
Skandinavische Archäologie, Wachholtz, 127–162. 
DOI:10.23797/9783529018619-3  

David, É. & Kjällquist, M. 2018. Transmission of crafting traditions in the Mesolithic. 
A study of worked material from Norje Sunnansund, Sweden. I: Knutsson, K., 
Knutsson, H., Apel, J. & Glørstad, H. (red.), Technology of Early Settlement in 
Northern Europe. Transmission of knowledge and culture. The Early Settlement 
of Northern Europe, volume 2. Equinox Publishing, Sheffield/Bristol, 231–276. 

David, É. & Sørensen, M. 2016. First insights into the identification of bone and antler 
tools used in the indirect percussion and pressure techniques during the early post-
glacial, Quaternary International, Volume 423, 123–142, 
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.11.135. 

Dennell, R. 1983. European Economic Prehistory. Academic Press, New York.  
Desrosiers, P.M. (red.) 2012. The Emergence of Pressure Blade Making. From Origin 

to Modern Experimentation. Springer, New York. 
Ericson, J. E. 1985. Strontium isotope characterization in the study of prehistoric hu-

man ecology. Journal of Human Evolution 14, 503–514. 
https://doi.org/10.1016/S0047-2484(85)80029-4 



 86 

Eriksson, G., Margarita Frei K., Howcroft, R., Gummesson, S., Molin, F., Lidén, K., 
Frei, R. & Hallgren, F. 2016. Diet and mobility among Mesolithic hunter-gather-
ers in Motala (Sweden). The isotope perspective. Journal of Archaeological Sci-
ence: Reports, 17, 904–913. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.05.052. 

Erixon, S. 1913. Stenåldern i Blekinge. Fornvännen 8, 9–14. 
Fendin, T., Ericson, T. & Persson, C. 2016. Norje Nordansund. Mesolitiska lägerplat-

ser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder–äldre 
järnålder. Särskild arkeologisk undersökning 2011, Ysane socken, Solvesborgs 
kommun. Blekinge museum rapport 2014:11, Karlskrona. 

Fitzhugh B. 2003. The Evolution of Complex Hunter-Gatherers. Archeological Evi-
dence from the North Pacific. Interdisciplinary Contributions to Archaeology. 
Kluwer Academic/Plenum, New York. 

Fischer, A. 1974. An Ornamented Flint-Core from Holmegård V, Zealand, Denmark. 
Acta Archaeologica 45, 155–168. 

Fischer, A., Olsen, J., Richards, M., Heinemeier, J., Sveinbjörnsdóttir Á. E., Bennike, 
P. 2007. Coast–inland mobility and diet in the Danish Mesolithic and Neolithic. 
Evidence from stable isotope values of humans and dogs. Journal of Archaeolog-
ical Science 34(12), 2125–2150. https://doi.org/10.1016/j.jas.2007.02.028  

Fornander, E., Lidén, K., Eriksson, G., Andersson, P. 2015. Identifying mobility in 
populations with mixed marine/terrestrial diets. Strontium isotope analysis of 
skeletal material from a passage grave in Resmo, Öland, Sweden. I: Suchowska-
Ducke, P., Reiter, S.S., Vandkilde, H. (red.), Forging Identities. The Mobility of 
Culture in Bronze Age Europe. Report from a Marie Curie Project 2009–2012 
with Concluding Conference at Aarhus University, Moesgaard 2012. British Ar-
chaeological Reports, Oxford, 183–192. Hämtad från http://urn.kb.se/re-
solve?urn=urn:nbn:se:su:diva-124331  

Frei, K.M., Frei, R., Mannering, U., Gleba, M., Nosch, M.L., Lyngstrøm H., 2009. 
Provenance of ancient textiles. A pilot study evaluating the strontium isotope sys-
tem in wool. Archaeometry 51, 252–276.  

Frei, K.M. & Price. T.D. 2012. Strontium Isotopes and Human Mobility in Prehistoric 
Denmark. Journal of Anthropological and Archaeological Sciences 4, 103–114. 

Friis Johansen, K. 1919. En boplads fra den ældste Stenalder i Sværdborg Mose. 
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Det Kongelige Nordiske Old-
skrift-selskab, København, 106–235. 

Giddens, A. 1984. The constitution of society. Outline of the theory of structuration. 
Polity Press, Cambridge. 

Glørstad, H. 2010. The Structure and History of the Late Mesolithic Societies in the 
Oslo Fjord Area 6300–3800 BC. Bricoleur Press, Lindome. 

Glørstad, H., 2013. Where are the missing boats? The pioneer settlement of Norway 
as long-term history. Norwegian Archaeological Review 46(1), 57–80. 
https://doi.org/10.1080/00293652.2013.777095 

Groß, D., Zander, A., Boethius, A., Dreibrodt, S., Grøn, O., Hansson, A., Jessen, C., 
Koivisto, S., Larsson, L., Lübke, H., Nilsson, B. 2018. People, lakes and sea-
shores: Studies from the Baltic Sea basin and adjacent areas in the early and Mid-
Holocene, Quaternary Science Reviews, 185, 27–40, 
https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.01.021. 

Grøn, O. 1995. The Maglemose Culture. The reconstruction of a social organization 
of a Mesolithic culture in Northern Europe. British Archaeological Reports S616. 
Tempvs Reparatvm, Archaeological and Historical Associates Limited, Oxford. 

  



 87

Guiry, E.J., Hillier, M., Richards, M.P. 2015. Mesolithic Dietary Heterogeneity on the 
European Atlantic Coastline. Stable Isotope Insights into Hunter-Gatherer Diet 
and Subsistence in the Sado Valley, Portugal. Current Anthropology, 56(3), 460–
470. doi:10.1086/680854 

Guinard, M. 2018. Middle Mesolithic blade technology in Sweden. I: Knutsson, K., 
Knutsson, H., Apel, J., & Glørstad, H. (red.), Technology of Early Settlement in 
Northern Europe. Transmission of knowledge and culture. The Early Settlement 
of Northern Europe Volume 2. Equinox publishing, Sheffield, 277–301.  

Gummesson, S. 2018. Points on production. Taphonomic research on mesolithic os-
seous assemblages in Sweden. Avhandl., Stockholms universitet.  

Gummesson, S. & Molin, F. 2020. Points of bone and antler from the Late Mesolithic 
Settlement of Motala, eastern central Sweden. I: Groß, D. Jantzen, D., Lübke, H., 
Meadows, J. (red.), Working at The Sharp End at Hohen Viecheln, Unter-
suchungen und Materialien zur Steinzeit in Schleswig-Holstein und im Ost-
seeraum, Vol. 10, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Wach-
holtz. 

Günther, T., Malmström, H., Svensson, E.M., Omrak, A., Sánchez-Quinto, F., Kılınç, 
G.M., et al., 2018. Population genomics of Mesolithic Scandinavia. Investigating 
early postglacial migration routes and high-latitude adaptation. PLoS Biol 16(1): 
e2003703. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003703 

Gustafsson Gillbrand, P. 2018. Stenbruk: stenartefakter, råmaterial och mobilitet i 
östra Mellansverige under tidig- och mellanmesolitikum. Lic avhandl, Södertörns 
högskola. 

Gustawsson, K.-A. 1925. Stenåldersboplatser i Kalmar län. Meddelanden från Kal-
mar läns fornminnesförening 8, 29–32. 

Hagberg, U.-E. 1979. Den förhistoriska kalmarbygden. I: Hammarström, I. (red.), 
Kalmar stads historia 1. Kalmars forntid och stadens äldsta utveckling, tiden in-
till 1300-talets mitt. Kalmar, 17–92. 

Hallgren, F. 2008. Identitet i praktik. Lokala, regionala och överregionala sociala 
sammanhang inom nordlig trattbägarkultur. PhD diss. Kust till kust 17, Uppsala 
universitet. 

Hammarstrand Dehman, K. & Sjöström, A. 2009. Mesolitiska lämningar i Rönne-
holms mosse. Arkeologisk förundersökning 2008: Hassle 32:18, Stehag socken, 
Eslövs kommun, Skåne. Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens 
historia, Lunds universitet, 2. Institutionen för arkeologi och antikens historia, 
Lunds universitet. 

Hansen, F. 1941. Fiskaren från Barum – från äldre stenåldern. Handlingar angående 
Villands härad XXXV. Villands härads hembygdsförening, Kristianstad, 3–30. 

Hansson, A. 2018. Submerged landscapes in the Hanö Bay. Early Holocene shoreline 
displacement and human environments in the southern Baltic Basin. Lundqua 
Thesis 85. Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University. 

Hansson, A., Nilsson, B., Sjöström, A., Björck, S., Holmgren, S., Linderson, H., Mag-
nell, O., Rundgren, M., & Hammarlund, D. 2018. A submerged Mesolithic la-
goonal landscape in the Baltic Sea, south-eastern Sweden. Early Holocene envi-
ronmental reconstruction and shore-level displacement based on a multiproxy ap-
proach, Quaternary International, Volume 463, Part A, 110–123, 
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.07.059. 

Hansson, A., Boethius, A., Hammarlund, D., Lagerås, P., Magnell, O., Nilsson, B., 
Nilsson Brunlid, A.& Rundgren, M. 2019. Shoreline Displacement, Coastal En-
vironments and Human Subsistence in the Hanö Bay Region during The Meso-
lithic. Quaternary 2019, 2, 14. https://doi.org/10.3390/quat2010014 



 88 

Haug Røe, E. 2015. Maintaining craftsmanship. An investigation of the organisation 
of Middle Mesolithic blade technology at Hovland 3 in Vestfold, south-eastern 
Norway. Master’s thesis, University of Oslo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-
49447  

Hayden, B. 1994. Competition, labor, and complex hunter-gatherers. I: Burch, E., Jr. 
& Ellanna, L. (red.), Key issues in hunter-gatherer research. Berg Publications, 
Oxford, 223–239. 

Henrich, J. 2001. Cultural Transmission and the Diffusion of Innovations. Adoption 
Dynamics Indicate That Biased Cultural Transmission Is the Predominate Force 
in Behavioral Change. American Anthropologist 103(4), 992–1013. 

Henriksson, M. 2019. Arkeologiska förväntningar i mötet med ett landskap. Stenål-
derns Blekinge ur ett kunskapsperspektiv. Licentiatavhandling, Södertörns högs-
kola. Huddinge. 

Hodder, I. 1982. Symbols in action. Cambridge university press, Cambridge. 
Hodder, I. 1990. The domestication of Europe. Structure and contingency in Neolithic 

societies. Basil Blackwell, Oxford. 
Hodder, I. 2012. Introduction. Contemporary theoretical debate in archaeology. I: 

Hodder, I. (red.), Archaeological theory today. (2. rev. and updated ed.) Polity, 
Cambridge, 1–14. 

Hoppitt, W. & Laland, K.N. 2013. Social Learning. An Introduction to Mechanisms, 
Methods, and Models. Princeton University Press, Princeton & Oxford. 

Ingold, T. 2007. Lines. A Brief History. Routledge, London & New York. 
Inizan, M.-L., Reduron-Ballinger, M., Roche, H. & Tixier, J. 1999. Technology and 

Terminology of Knapped Stone. Cercle de recherches et d'études préhistoriques, 
Meudon. 

Inizan, M.L., 2012. Chapter 2. Pressure Débitage in the Old World: Forerunners, Re-
searchers, Geopolitics. Handing on the Baton. I: Desrosiers, P.M. (red.), The 
Emergence of Pressure Blade Making. From Origin to Modern Experimentation. 
Springer, New York, 11–42. 

Jennbert, K. 1984. Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien 
för omkring 5300 år sedan. Acta archaeologica Lundensia. Series in 4o. Rudolf 
Habelt/CWK Gleerup, Bonn/Lund. 

Jensen, J.(red.). 1979. Dansk social historie. 1, Oldtidens samfund, tiden indtil år 800. 
København. 

Johansson, E. Under arbete. Ringsjöbaden, lokal 44. I: Å. Berggren & K. Hammar-
strand Dehman (red.), Råvattenledning, Etapp 3. Stockamöllan-Ringsjöholm. Ar-
keologisk undersökning 2017. Sydsvensk Arkeologi. Kristianstad. 

Johansen K. L. 2006. Settlement and Land Use at the Mesolithic-Neolithic Transition 
in Southern Scandinavia. Journal of Danish Archaeology, 14:1, 201–223, 
DOI:10.1080/0108464X.2006.10590118  

Johansson, Å. & Larsen, O. 1989. Radiometric age determinations and Precambrian 
geochronology of Blekinge, southern Sweden, Geologiska Föreningen i Stock-
holm Förhandlingar, 111:1, 35–50, DOI:10.1080/11035898909454757 

Johansson, Å., Bogdanova, S., Čečys, A. 2006. A revised geochronology for the Ble-
kinge Province, southern Sweden. GFF 128, 287–302. 

Jordan, P. 2010. Understanding the spread of innovations in prehistoric social net-
works: new insights into the origins and dispersal of early pottery in Northern 
Eurasia. I: Östreng W. (red.), Transference. Interdisciplinary Communications 
2008/2009. Oslo: CAS. https://cas.oslo.no/getfile.php/137533/CAS_publica-
tions_events/CAS_publications/Seminar_booklets/PDF/0809Jordan.pdf  



 89

Jordan, P. 2015. Technology as human social tradition. Cultural transmission among 
hunter-gatherers. Origins of Human Behaviour and Culture 7. University of Cal-
ifornia Press, Oakland. 

Kabaciński, J., David, É., Makowiecki, D., Schild, R., Sobkowiak-Tabaka, I., Wini-
arska-Kabacińska, M. 2008. Stanowisko Mezolityczne z okresu borealnego w in 
Krzyżu Wielkopolskim. Archeologia Polski 53 (2), 245–90. 

Kashuba, N., Kirdok, E., Damlien, H., Manninen, M.A., Nordqvist, B., Persson, P. & 
Gotherstrom, A. 2019. Ancient DNA from mastics solidifies connection between 
material culture and genetics of mesolithic hunter-gatherers in Scandinavia, Com-
munications Biology 2, 185, 1–10, https://doi.org/10.1038/s42003-019-0399-1 

Karsten, P. & Knarrström, B. (red.) 2001. Tågerup specialstudier. Skånska spår. Ar-
keologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet UV Syd, Lund. 

Karsten, P. & Knarrström, B. 2003. The Tågerup excavations. Skånska spår. Arkeo-
logi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet UV Syd, Lund. 

Kelly, R.L. 1983. Hunter-Gatherer Mobility Strategies, Journal of Anthropological 
Research, Vol. 39, No. 3, 277–306. 

Kelly, R. 2013. The Lifeways of Hunter-Gatherers. The Foraging Spectrum. [2nd ed]. 
Cambridge University Press.  

Kjellmark, K. 1932–1944. Värends fornminnen. Smålandsposten, Växjö. 
Kjellmark, K. 1944. Stenåldersboplatserna inom Mörrumsåns vattenområde. Forn-

vännen 39, 257–279. 
Kleppe, J.I. 2014. Desolate landscapes or shifting landscapes. Late glacial/early post-

glacial settlement of northernmost Norway in the light of new data from Eastern 
Finnmark, I: Riede, F. & Tallavaara, M. (red.), Lateglacial and Postglacial Pio-
neers in Northern Europe. BAR International Series 2599, Archaeopress, Oxford, 
121–146. 

Kleppe, J.I. 2018. The pioneer colonization of Northern Norway. I: Blankholm, H.P 
(red.), Early economy and settlement of Northern Europe. Pioneering, resource 
use, coping with change. The Early Settlement of Northern Europe Volume 3. 
Equinox publishing, Sheffield, 13–57. 

Kjällquist, M., Emilsson, A., Boethius, A., 2016. Norje Sunnansund. Boplatsläm-
ningar från tidigmesolitikum och järnålder. Särskild arkeologisk undersökning 
2011 och arkeologisk förundersökning 2011 och 2012, Ysane socken, Sölvesborgs 
kommun. Blekinge museum rapport 2014:10. Blekinge museum, Karlskrona. 
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9514  

Kjällquist, M. & Price, T. D. 2019. Mesolithic mobility and social contact networks 
in South Scandinavia around 7000 BCE. Lithic raw materials and isotopic prove-
niencing of human remains from Norje Sunnansund, Sweden. Journal of Anthro-
pological Archaeology 53,186–201. 

Knarrström B. 2000. Flinta i sydvästra Skåne. En diakron studie av råmaterial, pro-
duktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintutnytt-
jande. Diss. Lund. Univ. Almqvist & Wiksell International, Stockholm. 

Knutsson, H. & Knutsson, K. 2012. The Postglacial colonization of humans, fauna 
and plants in northern Sweden. Arkeologi i Norr, 13, 1–28. 

Kristiansen, K., 2004. Genes versus Agents. A discussion on the widening theoretical 
gap in archaeology. Archaeological Dialogues, 11, 77–99. 

Kristiansen, K. 2014. Towards a new paradigm? The third science revolution and its 
possible consequences in archaeology, Current Swedish archaeology 22, 11–34. 

Kristiansen, K. & Paludan-Müller, C. (red.). 1978. New directions in Scandinavian 
archaeology. Studies in Scandinavian prehistory and early history, Nationalmu-
seet, Köpenhamn. 



 90 

Knutsson, H., Knutsson, K., Molin, F., Zetterlund, P. 2016. From flint to quartz. Or-
ganization of lithic technology in relation to raw material availability during the 
pioneer process of Scandinavia, Quaternary International, 424, 32–57, 
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.062. 

Laland, K., Matthews, B. & Feldman, M.W. 2016. An introduction to niche construc-
tion theory. Evolutionary Ecology 30, 191–202. https://doi.org/10.1007/s10682-
016-9821-z  

Larsson, L. 1978. Ageröd I:B. Ageröd I:D. A Study of Early Atlantic Settlement in 
Scania. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°. No 12. Gleerup, Lund. 

Larsson, L. 1980. Some aspects of the Kongemose culture of southern Sweden. Med-
delanden från Lunds universitets historiska museum 1979–1980 (Papers of the 
Archaeological Institute University of Lund 1979–1980), 1–22.  

Larsson, L. 1982. Segebro. En tidigatlantisk boplats vid Sege ås mynning. Malmö 
fynd 5, Malmö museer. 

Larsson, L. 1990. The Mesolithic of Southern Scandinavia. Journal of World Prehis-
tory, Vol. 4, No. 3, 257–308. 

Larsson, L. & Sjöström, A. 2010. Mesolithic research in the bog Rönneholms mosse, 
southern Sweden. Mesolithic Miscellany, 21:1. 

Larsson, L. & Sjöström, A. 2011. Bog sites and wetland settlement during the meso-
lithic: research from a bog in central Scania, southern Sweden. Archäologisches 
Korrespondenzblatt, 41:4. 

Larsson, L., Sjöström, A. & Heron, C. 2016. The Rönneholm Arrow. A find of a 
wooden arrow-tip with microliths in the bog Rönneholms mosse, central Scania, 
southern Sweden, Lund Archaeological Review 22, 7–20. 

 Larsson, T.B. 1986. The Bronze Age metalwork in southern Sweden. Aspects of social 
and spatial organization 1800-500 B.C. Diss., Umeå universitet.  

Lazaridis, I., Patterson, N., Mittnik, A., Renaud, G., Mallick, S., Kirsanow, K. et al., 
2014. Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-
day Europeans. Nature 513, 409–413. https://doi.org/10.1038/nature13673 

Leroi-Gourhan, A. 1964. Le geste et la parole. 1, Technique et langage. Michel, Paris. 
Leroi-Gourhan, A. 1993. Gesture and speech. MIT Press, Cambridge. 
Lemonnier, P. 1976. La Description des Chaînes Opératoires. Contribution à l’Ana-

lyse des Systèmes Techniques. Techniques et Culture 1, 100–151. 
Lidén, K., Eriksson, G., Nordqvist, B., Göteström, A. and Bendixen, E. 2004. The wet 

and wild followed by the dry and tame – or did they occur at the same time? Diet 
in Mesolithic – Neolithic southern Sweden. Antiquity, 78(299), 23–33. 
doi:10.1017/S0003598X00092899 

Lidén, O. 1942. De flinteggade benspetsarnas nordiska kulturfas. Studier i anslutning 
till nya sydsvenska fynd. Skrifter utgivna av kungl. Humanistiska vetenskapssam-
fundet i Lund XXXIII. C.W.K Gleerup, Lund. 

Lidén, O. 1943. Småländsk stenålder. I: Bock, S. (red.), En bok om Småland. 
Smålands gille i Stockholm, Stockholm, 232–255. 

Loeffler, D. 2005. Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage 
in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of 
the Norrlandian past. Archaeology and Environment 18, Department of Archae-
ology and Sámi Studies, University of Umeå. 

Lourandos, H. 1997. Continent of hunter-gatherers. New perspectives in Australian 
prehistory. Cambridge University Press. 

Magnani, M., Rezek, Z., Lin, S.C., Chan, A., Dibble, H.L. 2014. Flake variation in 
relation to the application of force, Journal of Archaeological Science, 46, 37–
49, https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.02.029. 



 91

Manninen, M.A., Knutsson, K., 2014. Lithic raw material diversification as an adap-
tive strategy. Technology, mobility, and site structure in Late Mesolithic north-
ernmost Europe. Journal of Anthropological Archaeology, 33, 84–98, 
https://doi.org/10.1016/j.jaa.2013.12.001. 

Manninen, M.A., Hertell, E., Pesonen, P. & Tallavaara, M. 2018. Postglacial Pioneer 
Colonization of Eastern Fennoscandia. Modelling Technological Change. I: 
Knutsson, K., Knutsson, H., Apel, J., & Glørstad, H. (red.), Technology of Early 
Settlement in Northern Europe. Transmission of knowledge and culture. The 
Early Settlement of Northern Europe Volume 2. Equinox publishing, Sheffield, 
23–46.  

Manninen, M.A, Damlien, H., Kleppe, J.I., Knutsson, K., Murashkin, A., Niemi, A.R., 
Rosenvinge, C.S. & Persson, P. Accepterat manus under revidering. First encoun-
ters in the north. Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandi-
navia. Antiquity. 

Mathiassen, T. 1943. Stenalderbopladser i Åmosen. Nordiske Fortidsminder III. Det 
Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København. 

Maurer, A.-F., Galer, S. J.G., Knipper, C., Beierlein, L., Nunn, E.V., Peters, D., Tut-
ken, T., Alt, K. W., Schone B. R. 2012. Bioavailable 87Sr/86Sr in different envi-
ronmental samples. Effects of anthropogenic contamination and implications for 
isoscapes in past migration studies. Science of the Total Environment 433, 216–
29.  

Mittnik, A., Wang, C.C., Pfrengle, S., Daubaras, M., Zariņa, G. Hallgren, F., et al., 
2018. The genetic prehistory of the Baltic Sea region. Nature Communications 9 
(1), 442. http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-02825-9. 

Moberg, C-A. 1978. Some developments in North European prehistory in the period 
1969–76. Norwegian Archaeological Review 11, 6–17. 

Montgomery, J., 2010. Passports from the past. Investigating human dispersals using 
strontium isotope analysis of tooth enamel. Annals of Human Biology 37, 325–
346.  

Montgomery, J., Evans, J. A., Neighbour, T., 2003. Sr isotope evidence for population 
movement within the Hebridean Norse community NW Scotland. Journal of the 
Geological Society 160, 649–653. 

Nilsson, B. 2003. Tingens och tankarnas landskap. Försök i naturumgängets arkeo-
logi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna. Acta archaeologica Lun-
densia, Series in 8º No 44, Almqvist & Wiksell International, Stockholm. 

Nilsson, B. & Hanlon, C. 2006. Life and work during 5000 years. I: Karsten, P. & 
Nilsson, B (red.), In the Wake of a Woman. Stone Age Pioneering of North-east-
ern Scania, Sweden, 10000–5000 BC, The Årup Settlements. Arkeologiska 
undersökningar, Skrifter No. 63. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 57–178. 

Nilsson, B., Sjöström, A., & Persson, P. 2018. Seascapes of stability and change. The 
archaeological and ecological potential of Early Mesolithic seascapes, with ex-
amples from Haväng in the Southern Baltic, Sweden. I: Persson, P., Riede, F., 
Skar, B., Breivik, H.M. & Jonsson, L. (red.), Ecology of Early Settlement in 
Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival The Early Settlement 
of Northern Europe Volume 1. Equinox publishing, Sheffield, 335–352. 

Nilsson, P., Rajala, E. & Westergren, E. 2002. Tingby 4:1. En kustboplats från meso-
litikum, Dörby socken, Småland. Arkeologisk undersökningsrapport 2002:7, Kal-
mar läns museum. 

Nordman, C. A. 1927. Kökkenmöddingkulturens ursprung. Historiska och litteratur-
historiska studier 3. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors, 253–272. 



 92 

Odling-Smee, F.J., Laland, K.N. & Feldman, M.W. 2003 Niche construction: the ne-
glected process in evolution. Monographs in population biology, vol 37. Prince-
ton University Press, Princeton. 

Olsen, B. 1997. Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning. Uni-
versitetsforlaget, Oslo. 

Papmehl-Dufay, L., Bernhard, E., Gill, F., Hembjer, P., Fransson Rodrigues, L. & 
Iordanidis, K. 2013. Åter till Tingbyboplatsen. Seminarieundersökning 2012. 
Tingby 4:1, RAÄ 156, Dörby socken, Kalmar län. Arkeologisk rapport 2013:2, 
Kalmar läns museum, Kalmar. 

Pelegrin, J. 1990. Prehistoric lithic technology: someaspects of research. Archaeolog-
ical Review from Cambridge 9/1, 116–125. 

Pelegrin, J. 2006. Long blade technology in the Old World. An experimental approach 
and some archaeological results. I: Apel, J. & Knutsson, K. (red.), Skilled Pro-
duction and Social Reproduction. Aspects on Traditional Stone Tool Technolo-
gies. Societas Archaeologica Upsaliensis, Uppsala, 37–69. 

Pelegrin, J. 2012. New Experimental Observations for the Characterzation of Pressure 
Blade Production techniques. I: Desrosiers, P.M. (red.), The Emergence of Pres-
sure Blade Making. From Origin to Modern Experimentation. Springer, New 
York, 465–500. 

Persson, C. 2012. Den hemliga sjön. En resa till det småländska inlandet för 9000 år 
sedan. Gotharc series B, 58. Göteborgs universitet. 

Persson, C. Under arbete. Södra Hasslegården, lokal 26. I: Å. Berggren & K. Ham-
marstrand Dehman (red.), Råvattenledning, Etapp 3. Stockamöllan-Ringsjöholm. 
Arkeologisk undersökning 2017. Sydsvensk Arkeologi. Kristianstad. 

Persson, P., Manninen, M. A. & Daskalaki, E. 2019. The hidden sources. Combining 
aDNA stone tools and computer modeling in the study of human colonisation of 
Norway. I: Mannermaa, K. A., Manninen, M. A., Pesonen P. & Seppänen L., 
(red.), Helsinki Harvest. Proceedings of the 11th Nordic Conference on the Ap-
plication of Scientific Methods in Archaeology. Monographs of the Archaeologi-
cal Society of Finland, 7, 11–31. 

Peschel, E.M.H. 2014. Foreigners in Fröjel? A study of mobility on a Viking Age port 
of trade in Gotland, Sweden. Master’s Thesis, Boston University. https://hdl.han-
dle.net/2144/15321  

Petersson, M., Fallgren, J-H. & Rydberg, M. 2009. Övra Vannborga. Arkeologisk 
undersökning. Övra Vannborga 1:1, Köpings socken, Öland. Nationella rapport-
projektet 2008. Rapport 2009:4, Kalmar läns museum, Kalmar. 

Pettersson, M., Wikell, R., 2014. Where sky and sea are one. Close encounters with 
early seafarers and seal-hunters off the Swedish Baltic coast. I: Riede, F., Tallaa-
vaara, M. (red.), Lateglacial and Postglacial pioneers in northern Europe. BAR 
International Series 2599. Archaeopress, Oxford, 103–119. 

Piezonka, H. 2012. Stone Age hunter-gatherer ceramics of North-Eastern Europe. 
New insights into the dispersal of an essential innovation. Documenta Praehis-
torica 39, 23–51. 

Piezonka, H. 2015. Jäger, Fischer, Töpfer. Wildbeutergruppen mit früher Keramik in 
Nordosteuropa im 6. und 5. Jahrtausend v. Chr. Archäologie in Eurasien 30. Ha-
belt-Verlag, Bonn.  

Price, T. D. 1981. Complexity in “non-complex” societies’. I: Van der Leeuw, S. E. 
(red.), Archaeological Approaches to the Study of Complexity. Instituut voor 
Prae-en Protohistorie, Amsterdam, 53–97.  

Price, T. D. 1985. Affl uent Foragers of the Mesolithic Southern Scandinavia. I: Price, 
T. D. & Brown, J. A. (red.), Prehistoric Hunter-gatherers. The Emergence of 
Culture Complexity. Studies in Archaeology, Academic Press, Orlando, 341–363. 



 93

Price, T. D., Arcini, C., Gustin, I., Drenzel, L., Kalmring, S. 2018. Isotopes and Hu-
man Burials at Viking Age Birka and the Mälaren Region, East Central Sweden. 
Journal of Anthropological Archaeology, 49, 19–38. DOI: 
10.1016/j.jaa.2017.10.002 

Price, T. D., Burton, J.H., Bentley., R. 2002. Characterization of Biologically Avail-
able Strontium Isotope Ratios for the Study of Prehistoric Migration. Archaeome-
try 44, 117–135.  

Price, T. D., Burton, J. H. 2011. Introduction to Archaeological Chemistry. Springer, 
New York. 

Price, T.D., Frei, K.M., Dobat, A.S., Lynnerup, N., Bennike P. 2011. Who was in 
Harold Bluetooth´s army? Strontium isotope investigation of the cemetery at the 
Viking Age fortress at Trelleborg, Denmark. Antiquity 85, 476–489. 

Price, T. D., Gestsdóttir, H. 2006. The first settlers of Iceland. An isotopic approach 
to colonization. Antiquity 80, 130–144.  

Price, T. D., Johnson, C.M., Ezzo, J.A., Burton J.H., Ericson, J.A. 1994. Residential 
mobility in the Prehistoric Southwest United States. A preliminary study using 
strontium isotope analysis. Journal of Archaeological Science 24, 315–330.  

Price, T. D., Nakamura, S., Suzuki, S., Burton, J. H., Tiesler, V. 2014. New Isotope 
Data on Mobility at Classic Maya Copan, Honduras. Journal of Anthropological 
Archaeology 36, 32–47. 

Price, T. D, Naum M., Bennike P, Lynnerup N., Frei K. M., Wagnkilde H., Nielsen, 
F. O. 2012. Investigation of Human Provenience at the Early Medieval Cemetery 
of Ndr. Grødbygård, Bornholm, Denmark. Danish Journal of Archaeology 1, 93–
112. https://doi.org/10.1080/21662282.2013.798903 

Rajala, E. & Westergren, E. 1990. Tingby. A Mesolithic site with the remains of a 
house, to the west of Kalmar, in the province of Småland. Meddelanden från 
Lunds Universitets Historiska Museum 1989–1990, 5–30. 

Rankama, T., & Kankaanpää, J. 2008. Eastern arrivals in post-glacial Lapland. The 
Sujala site 10 000 cal BP. Antiquity 82, 884–99. 

Rankama, T., Kankaanpää, J., 2011. First evidence of eastern Preboreal pioneers in 
Arctic Finland and Norway. Quartär - Internationales Jahrbuch zur Eiszeitalter- 
und Steinzeitforschung, 183–209. 

Renfrew C. 1987. Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins. 
Jonathan Cape, London. 

Renfrew, C. 2000. At the edge of Knowability: towards a Prehistory of Languages. 
Cambridge Archaeological Journal, Vol 10, No 1, 7–34. 

Riede, F. 2005. Darwin vs. Bourdieu. Celebrity deathmatch or postprocessual myth? 
A prolegomenon for the reconciliation of agentive-interpretative and ecological-
evolutionary archaeology. I: Cobb, H., Price, S., Coward F., & Grimshaw, L. 
(red.), Investigating Prehistoric Hunter-Gatherer Identities. Case Studies from 
Palaeolithic and Mesolithic Europe. Oxbow Books, Oxford, 45–64.  

Riede, F. 2006. Chaine Opératoire, Chaine Evolutionaire? Putting Technological Se-
quences into an Evolutionary Perspective. Archaeological Review from Cam-
bridge, 21.1, 50–75. 

Riede, F. 2012. Theory for the A-theoretical: Niche Construction Theory and Its Im-
plications for Environmental Archaeology. I: Berge, R., Jasinski, M.E., Sognnes, 
K. (red.), N-TAG ten: proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stikles-
tad, Norway 2009. Archaeopress, Oxford, 87–98. 

Ring, C., Pedersen, E. A., Gurstad-Nilsson, H., Lindblad, J., Nilsson, M.-L. & Pers-
son, M. 2001. Kölbygärde. Bronsåldersboplatser i ett fossilt odlingslandskap. 
Ljungby socken, Småland. E22-projektet, rapport 2001:10. Kalmar läns museum, 
Kalmar. 



 94 

Rowley-Conwy, P. 1983. Sedentary hunters: the Ertebølle example. I: Bailey, G. N. 
(red.), Hunter-gatherer economy in prehistory. Cambridge University Press, 
Cambridge, 111–126. 

Rowley-Conwy, P. 1984. The laziness of the short-distance hunter: The origins of 
agriculture in western Denmark. Journal of Anthropological Archaeology, Vol-
ume 3, Issue 4, 300–324, https://doi.org/10.1016/0278-4165(84)90005-9. 

Rowley-Conwy, P. 1986. Between cave painters and crop planters. Aspects of the 
temperate European Mesolithic. I: Zvelebil, M. (red.), Hunters in Transition. 
Cambridge University Press, 17–32. 

Rowley-Conwy, P. 2004. How the west was lost. A reconsideration of agricultural 
origins in Britain, Ireland and southern Scandinavia. Current Anthropology 45, 
83–113. 

Rowley-Conwy, P. 2014. Foragers and farmers in Mesolithic/Neolithic Europe, 5500-
3900 cal BC : beyond the anthropological comfort zone, I: Foulds, F.W.F. (red.), 
Wild things. Recent advances in Palaeolithic and Mesolithic research. Oxbow 
Books, Oxford, 185-201. 

Rowley-Conwy, P. & Piper, S. 2016. Hunter-gatherer variability. Developing models 
for the northern coasts. Arctic., 69 (5), 1–14, doi:10.2307/26891241 

Rydbeck, O. 1928. Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta bebyg-
gelse. C.W.K. Gleerups förlag. Lund. 

Rydbeck, O. 1930. Nordens äldsta bebyggelse. En sammanfattning och ett genmäle. 
Fornvännen 25, 25-48. 

Sahlins, M. 1972. Stone age economics. Aldine-Atherton, Chicago. 
Sarauw, G.F.L. 1903. En Stenalders Boplads i Maglemose ved Mullerup, sammen-

holdt med beslægtede Fund. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Det 
Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab, København, 148–315. 

Sassaman, K.E. 2004. Complex Hunter-Gatherers in Evolution and History. A North 
American Perspective, Journal of Archaeological Research, 09/2004, Volym 12, 
Nr 3, 227–280. 

Schild, R., 1980. Introduction to Dynamic Technological Analysis of chipped stone 
assemblages. I: Schild, R. (red.), Unconventional archaeology. New approaches 
and goals in Polish archaeology. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kul-
tury Materialnej, Wrocław, 57–87. 

Schulting, R. 2010. Staying home for dinner. An isotopic approach to regionality in 
Mesolithic Atlantic Europe. I: Barndon. R., Engevik, A & I. Øye, I. (red.), The 
Archaeology of Regional Technologies. Case studies from the Palaeolithic to the 
Age of the Vikings. Edwin Mellen Press, Lewinston, 69–88. 

Shennan, S. 2002. Genes, memes, and human history. Darwinian archaeology and 
cultural evolution, Thames & Hudson, London. 

Shennan, S. 2008. Canoes and cultural evolution. Proceedings of the National Acad-
emy of Sciences (PNAS) 105 (9) 3175-3176; DOI: 10.1073/pnas.0800666105  

Shennan, S., 2012a. Cultural Evolution of Neolithic Europe. Archaeology Interna-
tional, 15, 65–73. DOI: http://doi.org/10.5334/ai.1504  

Shennan, S. 2012b. Darwinian cultural evolution. I: Hodder, I. (red.), Archaeological 
theory today. (2. [rev. and updated] ed.). Polity, Cambridge, 15–36. 

Sillen, A., Hall, G., Richardson S., Armstrong R. 1998. 87Sr/86Sr ratios in modern and 
fossil food-webs of the Sterkfontein Valley. Implications for Early Hominid hab-
itat preferences. Geochimica et Cosmochimica Acta 62, 2463–2473, 
https://doi.org/10.1016/S0016-7037(98)00182-3. 

Sjögren, K.-G., Price, T.D., 2013. A complex Neolithic economy. Isotope evidence 
for the circulation of cattle and sheep in the TRB of western Sweden. Journal of 
Archaeological Science 40, 690–704. 



 95

Sjögren, K.-G., Price, T.D., Ahlström, T. 2009. Megaliths and mobility in south-west-
ern Sweden. Investigating relationships between a local society and its neighbours 
using strontium isotopes. Journal of Anthropological Archaeology 28, 85–101. 

Sjöström, A. 2004. Rönneholm 6–10, 12, 14 och 15: Arkeologisk undersökning av ett 
mesolitiskt boplatskomplex i Rönneholms mosse: Hassle 32:18, Stehag socken, 
Eslövs kommun, Skåne. Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens 
historia, Lunds universitet, 1. Institutionen för arkeologi och antikens historia, 
Lunds universitet. 

Sjöström, A. 2011. Mesolitiska lämningar i Rönneholms mosse. Arkeologisk förun-
dersökning 2010. Hassle 32:18, Stehag socken, Eslövs kommun, Skåne. Rapporter 
från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, 4. In-
stitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 

Sjöström, A. 2012. Mesolitiska lämningar i Rönneholms mosse. Arkeologisk förun-
dersökning 2011. Hassle 32:18, Stehag socken, Eslövs kommun, Skåne. Rapporter 
från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, 5. In-
stitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 

Sjöström, A. 2013a. Mesolitiska lämningar i Rönneholms mosse. Arkeologisk förun-
dersökning 2012. Hassle 32:18, Stehag socken, Eslövs kommun, Skåne. Rapporter 
från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, 8. In-
stitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 

Sjöström, A. 2013b. Slabälta 1. En boplats från sen maglemosetid vid Ageröds mosse. 
Arkeologisk undersökning 2012. Munkarp 2:3, Munkarp socken, Höörs kommun, 
Skåne. Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds uni-
versitet, 6. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 

Sjöström, A. 2014. Mesolitiska lämningar i Rönneholms mosse. Arkeologisk förun-
dersökning 2013. Hassle 32:18, Stehag socken, Eslövs kommun, Skåne. Rapporter 
från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, 12. In-
stitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 

Sjöström, A. 2015. Mesolitiska lämningar i Rönneholms mosse. Arkeologisk förun-
dersökning 2014. Hassle 32:18, Stehag socken, Eslövs kommun, Skåne. Rapporter 
från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, 14. In-
stitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 

Sjöström, A. & Hammarstrand Dehman, K. 2010. Mesolitiska lämningar i Rönne-
holms mosse. Arkeologisk förundersökning 2009. Hassle 32:18, Stehag socken, 
Eslövs kommun, Skåne. Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens 
historia, Lunds universitet, 3. Institutionen för arkeologi och antikens historia, 
Lunds universitet. 

Sjöström, A. & Hammarstrand Dehman, K. 2015. Rotvältedepån. Arkeologisk efter-
undersökning av en flintdepå vid Ageröds och Rönneholms mossar. Ageröd 1:29, 
Munkarp socken, Höör kommun, Skåne. Rapporter från Institutionen för arkeo-
logi och antikens historia, Lunds universitet, 13. Institutionen för arkeologi och 
antikens historia, Lunds universitet. 

Sjöström, A. & Kàm Tayanin, K. 2013. Viss mosse 2. Ett boplatsområde från yngre 
maglemosetid. Arkeologisk undersökning 2012. Råby 28:3, Svensköp socken, 
Hörby kommun, Skåne. Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens 
historia, Lunds universitet, 7. Institutionen för arkeologi och antikens historia, 
Lunds universitet. 

Sjöström, A. & Kàm Tayanin, K. 2014. Viss mosse 2:2. En mossboplats från mellersta 
maglemosetid. Arkeologisk undersökning 2013: Råby 28:3, Svensköp socken, 
Hörby kommun, Skåne. Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens 
historia, Lunds universitet, 10. Institutionen för arkeologi och antikens historia, 
Lunds universitet. 



 96 

Slovak, N.M. & Paytan, A. 2011. Applications of Sr Isotopes in Archaeology. Ad-
vances in Isotope Geochemistry 5, 743–768. DOI 10.1007/978-3-642-10637-
8_35 

Soressi, M. & Geneste, J.-M. 2011. Special Issue: Reduction Sequence, Chaîne Opé-
ratoire, and Other Methods: The Epistemologies of Different Approaches to 
Lithic Analysis. The History and Efficacy of the Chaîne opératoire Approach to 
Lithic Analysis: Studying Techniques to Reveal Past Societies in an Evolutionary 
Perspective. PaleoAnthropology 2011, 334–350. 

Stenberger, M. 1964. Det forntida Sverige. Almqvist & Wiksell, Stockholm. 
Strandmark, F. & Arcini, C., i manus. En inblick i hushålls- och samhällsorganisation 

under yngre bronsåldern speglat genom en gravmiljös uppbyggnad och utveckl-
ing över tid. I: Rudebeck, E., Anglert, M. (red.), Att leva vid Vesan. Arkeologi 
längs nya väg E22 i västra Blekinge. Blekinge museum, Karlskrona. 

Strömberg, M. 1976. Forntid i Sydostskåne. Småskrifter 14, Föreningen för fornmin-
nes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne, Simrishamn. 

Strömberg, M. 1986. Signs of Mesolithic occupation in south-east Scania. Meddelan-
den från Lunds Universitets Historiska Museum 1985–1986, 52–83. 

Sundelin, U. 1920. Om stenåldersfolket och sjönötens invandring till det småländska 
höglandet. Ymer 40, 131–195. 

Sundelin, U. 1922. Råbelövssjöns och Nosabykärrets senkvartära historia och de där 
gjorda stenåldersfynden, Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 
44:5, 553–590. 

Sørensen, L. 2014. From hunter to farmer in Northern Europe. Vol. 1-3 : migration 
and adaptation during the Neolithic and Bronze Age. Acta Archaeologica vol. 
85:1. (Doktorsavhandl.), Det Humanistiske Fakultet, København. Oxford.  

Sørensen, L. & Casati, C. 2010. The Maglemose Culture in the Southern Baltic. Un-
published thesis (MA), Faculty of Humanities, University of Copenhagen. 

Sørensen, L. & Casati, C. 2011. Den østlige maglemosekultur. Et opgør med de meso-
litiske kulturer i det polske lavland. I: Lyngstrøm, H. Foss, P. & Storgaard, B. 
(red.), Døre til en anden virkelighed. Specialer i forhistorisk arkæologi 2010 fra 
Københavns Universitet. Saxo instituttet, København, 21–44. 

Sørensen, L. & Casati, C. 2015. Hunter-Gatherers Living in a Flooded World. The 
Change of Climate, Landscapes and Settlement Patterns during the Late Palaeo-
lithic and Mesolithic on Bornholm, Denmark. I: Karner, S. Dann, R. & 
Bangsgård, P. (red.), Climate Changes in Ancient Societies. Museum Tuscula-
nums Forlag, Copenhagen, 41–67.  

Sørensen, M. 2006a. Teknologiske traditioner i Maglemosekulturen. En diakron ana-
lyse af Maglemosekulturens flækeindustri. I: Valentin Eriksen, B. (red.), Stenal-
derstudier: Tidligt mesolitiske jægere og samlere i Sydskandinavien. Jysk 
Arkælogisk Selskabs Skrifter 55, Moesgaard, 19–75. 

Sørensen, M. 2006b. Rethinking the Lithic Blade Definition. Towards a Dynamic Un-
derstanding. I: Apel, J. & Knutsson, K. (red.), Skilled Production and Social Re-
production. Aspects on Traditional Stone Tool Technologies. Societas Archaeo-
logica Upsaliensis, Uppsala, 277–299. 

Sørensen, M. 2012. Chapter 9. The Arrival and Development of Pressure Blade Tech-
nology in Southern Scandinavia. I: Desrosiers, P.M. (red.), The Emergence of 
Pressure Blade Making. From Origin to Modern Experimentation. Springer, New 
York, 237–260. 

Sørensen, M., 2013. Introduction to the Dynamical technological classification of 
Scandinavian lithic blade assemblages. Nordic Blade Technology Network. Un-
published report. 



 97

Sørensen, M. 2018. Early Mesolithic regional mobility and social organization. Evi-
dence from lithic blade technology and microlithic production in southern Scan-
dinavia. I: Knutsson, K., Knutsson, H., Apel, J., & Glørstad, H. (red.), Technology 
of Early Settlement in Northern Europe. Transmission of knowledge and culture. 
The Early Settlement of Northern Europe Volume 2. Equinox publishing, Shef-
field, 173–199. 

Sørensen, M., Glørstad, H., Kankaanpää, J., Knutsson, H., Knutsson, K., Rankama, 
T., Valentin Eriksen, B., 2013. The first eastern migrations of people and 
knowledge into Scandinavia. Evidence from studies of Mesolithic technology, 9–
8 millennium BC. Norwegian Archaeological Review 46:1, 19–56, DOI: 
10.1080/00293652.2013.770416  

Sørensen, S.A. 1996. Kongemosekulturen i Sydskandinavien. Egnsmuseet Færgegår-
den, Frederikssund.  

Taffinder, J. 1982. The Stone Age in Southern Småland. A presentation of the Existing 
assemblages with Special Consideration of their Mesolithic Components. C-upp-
sats Arkeologiska institutionen Uppsala universitet. 

Tallavaara, M., Manninen, M. A., Pesonen, P., Hertell, E. 2014. Radiocarbon dates 
and postglacial dynamics in eastern Fenneoscandia. I: Riede, F. & Tallaavaara, 
M. (red.), Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern Europe. BAR Inter-
national Series 2599. Archaeopress, Oxford, 161–175. 

Tallavaara, M. 2015. Humans under climate forcing. How climate change shaped 
hunter-gatherer population dynamics in Europe 30 000–4000 years ago. 
(Doktorsavhandl.), Helsingfors universitet. 

Tilley, C. 1994. A phenomenology of landscape. Places, paths, and monuments. Berg, 
Oxford. 

Tilley, C. 1996. An ethnography of the Neolithic. Early prehistoric societies in south-
ern Scandinavia. Cambridge Univ. Press.  

Tixier, J., Inizan, M.-L. & Roche, H. 1980. Terminologie et technologie. Cercle de 
recherches et d'études préhistoriques, Meudon. 

Troels-Smith, J. 1953. Ertebøllekultur – bondekultur. Resultater af de sidste 10 aars 
undersøgelser i Aamosen, Vestsjælland. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og 
Historie. Det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab, København, 5–62. 

Valentin Eriksen, B. 2000. Chaine opératoire – den operative proces og kunsten at 
tænke som en flinthugger, I: Valentin Eriksen, B. (red.), Flintstudier. En håndbog 
i systematiske analyser af flintinventarer. Aarhus Universitetsforlag, Århus, 75–
97. 

Valentin Eriksen, B. (red.), 2006. Stenalderstudier. Tidligt mesolitiske jægere og sam-
lere i Sydskandinavien. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter 55. Jysk Arkæologisk 
Selskab, Højbjerg. 

Wallebom, B. 2015. Kvinnan från Barum – från äldre stenåldern. En forskningshi-
storik samt därtill några ställningstaganden och tillrättalägganden, kritiska an-
märkningar och slutsatser. The Swedish History Museum, studies 26. Statens his-
toriska museum, Stockholm. 

Weber, M. 2012. From technology to tradition. Re-evaluating the Hamburgian-Mag-
dalenian relationship. Univ. Diss. Wachholtz, Neumünster. 

Welinder, S. 1971. Tidigpostglacialt mesoliticum i Skåne. Acta Archaeologica Lun-
densia. Series in 8°. No 1. Studentlitteratur, Lund. 

 Welinder, S. 1979. Prehistoric demography. Acta Archaeologica Lundensia. Series 
in 8°. LiberLäromedel/Gleerup, Lund. 

Whallon, R. 2006. Social networks and information. Non-“utilitarian” mobility 
among hunter-gatherers, Journal of Anthropological Archaeology, 25: 2, 259–
270, https://doi.org/10.1016/j.jaa.2005.11.004.  



 98 

Wiessner, P. 1982a. Beyond Willow Smoke and Dogs' Tails. A Comment on Binford's 
Analysis of Hunter-Gatherer Settlement Systems, American Antiquity, Vol. 47, 
No. 1, 171–178. 

Wiessner, P. 1982b. Risk, reciprocity and social influences on !Kung San economics. 
I: Leacock, E., Lee, R. (red.), Politics and History in Band Societies. Cambridge 
University Press, Cambridge, 61–84. 

Wihlborg, A. 1985. Provundersökning. Råbelöv 26:1, Fjälkestad sn, Skåne. Riksan-
tikvarieämbetet, UV Syd Rapport. Lund. 

Wilhelmson, H. & Ahlström, T. 2015. Iron Age migration to the island of Öland. Ap-
portionment of strontium by means of Bayesian mixing analysis. Journal of Ar-
chaeological Science 64, 30–45.  

Woodburn, J. 1980. Hunters and gatherers today and reconstruction of the past. I: 
Gellner, E. (red.), Soviet and western anthropology. Duckworth, London, 95–117. 

Zhilin, M. 2005. The terminal Paleolithic – early Mesolithic of the Upper Volga and 
colonization of the Northwest of Eastern Europe. I: Knutsson, H. (red.), Pioneer 
settlements and colonization processes in the Barents region. Vuollerim Papers 
on Hunter-gatherer Archaeology. Vol. 1. Vuollerim, 107–118. 

Zvelebil, M. 2001. The agricultural transition and the origins of Neolithic society in 
Europe. Documenta Praehistorica 28, 1–27. 

Åberg, N., 1913. Kalmar läns stenålder. Meddelanden från Kalmar läns fornminnes-
förening 7. Kalmar. 



99

Bilagor 

Artikel I 

Si
te

 

C
ou

nt
ry

 

C
ou

nt
y 

M
us

eu
m

 

Fi
nd

 n
um

be
r 

R
aw

m
at

er
ia

l 

   
 P

re
co

re
 

   
 B

la
de

 c
or

e 
pu

nc
h 

   
 B

la
de

 c
or

e 
pr

es
su

re
 

   
 M

ic
ro

bl
ad

ec
or

e 

   
 P

re
pa

re
d 

pl
at

fo
rm

 

   
 C

or
e 

ta
bl

et
 +

 (w
ith

 p
ar

t o
f t

he
 c

or
e)

 

   
 C

or
et

ab
le

t (
no

rm
al

) 

Raä 211 Ore  SE Dalarna DM Falun 18525:4729 Quartzite X Y  

Raä 1 Lima  SE Dalarna DM Falun 18852:1 Quartzite X Y 

Raä 01 Orsa  SE Dalarna DM Falun D 5475 Tuff X Y 

Raä 489 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18513 3696 Tuff X Y 

Raä 234 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18541 5893 Porphy-

ric tuff 

X Y 

Raä 491 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18544 5924 Quartzite X Y 

Raä 491 Orsa  SE Dalarna DM Falun FA 5858 Quartzite X Y 

Raä 234 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18546: 620 Quartzite X Y 

Tisjön Lima  SE Dalarna DM Falun 18852: 1 Quartzite X Y 

Raä 203 Ore  SE Dalarna DM Falun 18556: 6333 Porphyry X Y  

Raä 183 Söderbärke  SE Dalarna DM Falun FA14883 Tuff X Y 

Raä 322 Leksand  SE Dalarna DM Falun 18065: 1 Jasper X Y 

Raä 322 Leksand  SE Dalarna DM Falun 18065: 3 Jasper X Y 

Raä 322 Leksand  SE Dalarna DM Falun 18065: 4 Jasper X Y 

Raä 322 Leksand  SE Dalarna DM Falun 18065: 5 Flint X Y 

Raä 322 Leksand  SE Dalarna DM Falun 18065: 2 Jasper X Y 

Raä 31 Leksand  SE Dalarna DM Falun 18727: 4676 Tuff X Y 

Raä 3 Älvdalen  SE Dalarna DM Falun 18780: 344 Quartzite X Y 

Raä 192 Ore  SE Dalarna DM Falun 18560: 2774 Tuff X Y 

Raä 117:2 Norrbärke  SE Dalarna DM Falun 1214 2006 Tuff X Y 

Raä 234 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18540: 6072 Porphy-

ric tuff 

X Y 

Raä 152 Los  SE Dalarna DM Falun 18504: 4000 Tuff X N 

Raä 152 Los  SE Dalarna DM Falun 18504: 4001 Tuff X Y 
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Raä 152 Los  SE Dalarna DM Falun 18504: 4002 Tuff       X Y     

Raä 135 Los  SE Dalarna DM Falun 18508: 3990 Tuff X       Y     

Raä 234 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18522: 3149 Porphyry       X Y     

Raä 234 Ore  SE Dalarna DM Falun 18525: 751 Jasper       X Y     

Raä 199 Ore  SE Dalarna DM Falun 18528: 1033 Quartzite     X   Y     

Raä 199 Ore  SE Dalarna DM Falun 18528: 1478 Porphy-

ric tuff 

    X   Y     

Raä 199 Ore  SE Dalarna DM Falun 18528: 1653 Opal X       Y     

Raä 199 Ore  SE Dalarna DM Falun 18528: 6597 Porphyry       X Y     

Raä 199 Ore  SE Dalarna DM Falun 18528: 6599 Jasper     X   Y     

Raä 209 Ore  SE Dalarna DM Falun 18533: 4758 Porphyry     X   Y     

Raä 234 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18538: 3059 Tuff X       Y     

Raä 234 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18540: 4412 Jasper     X   Y     

Raä 492 Orsa  SE Dalarna DM Falun 18543: 2745 Tuff       X Y     

Raä 491Orsa  SE Dalarna DM Falun 18544: 4827 Porphy-

ric tuff 

X       Y     

Raä 491Orsa  SE Dalarna DM Falun 18544: 5386 Porphy-

ric tuff 

      X Y     

Raä 491Orsa  SE Dalarna DM Falun 18544: 5892 Tuff       X Y     

Raä 11 Ore  SE Dalarna DM Falun 18551: 6277 Tuff X       Y     

Raä 203 Ore  SE Dalarna DM Falun 18556: 5165 Porphyry   X     Y     

Raä 203 Ore  SE Dalarna DM Falun 18556: 5192 Tuff X       Y     

Raä 192 Ore  SE Dalarna DM Falun 18560: 2848 Porphyry X       Y     

Raä 192 Ore  SE Dalarna DM Falun 18560: 4585 Quartzite       X Y     

Raä 107 Idre  SE Dalarna DM Falun 18702: 5500 Tuff X       Y     

Raä 10 Idre  SE Dalarna DM Falun 18715: 4172 Jasper       X Y     

Raä 93 Idre  SE Dalarna DM Falun 18721: 5504 Tuff X       Y     

Raä 99 Idre  SE Dalarna DM Falun 18725: 5505 Quartzite X       Y     

Raä 27 Särna  SE Dalarna DM Falun 18763: 4971 Quartzite X       Y     

Raä 27 Särna  SE Dalarna DM Falun 18763: 5378 Porhyric 

tuff 

    X   Y     

Raä 27 Särna  SE Dalarna DM Falun 18763: 6014 Jasper       X Y     

Raä 3 Älvdalen  SE Dalarna DM Falun 18780: 512 Tuff X       Y     

Raä 3 Älvdalen  SE Dalarna DM Falun 18780: 596 Quartzite       X Y     

Raä 3 Älvdalen  SE Dalarna DM Falun 18780: 1271 Quartzite   X     Y     

Raä 3 Älvdalen  SE Dalarna DM Falun 18780: 2004 Jasper     X   Y     

Raä 405 Leksand  SE Dalarna DM Falun Not reported Porhyric 

tuff 

    X   Y     

Raä 405 Leksand  SE Dalarna DM Falun Not reported Porhyric 

tuff 

    X   Y     

Raä 2001 Leksand  SE Dalarna DM Falun Not reported Porhyric 

tuff 

      X Y     
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Raä 527:1 Orsa  SE Dalarna DM Falun Not reported Flint       X Y     

Raä 0 Lillhärdal  SE Härjedalen JLM Östersund JLM 29643 1 Jasper       X Y     

Raä 207 Idre  SE Dalarna SHM Stock-

holm 

SHM 32030 Jasper   X     Y     

Foldsjöen Sör Trönde-

lag fylke 

NO Tröndelag Trondheim 20981: 135 Flint     X   Y     

Skiftesvika 142 NO Hordaland UIB Bergen Bi5423: 224/1 Flint X       Y     

Båtevik 2 NO Hordaland UIB Bergen B13078: 3a Flint X       Y     

Båtevik 2 NO Hordaland UIB Bergen B 13078: 2 Quartzite X       Y     

Båtevik 2 NO Hordaland UIB Bergen B 13078: 12 Flint X       Y     

Båtevik 2 NO Hordaland UIB Bergen B 13078: 4a Quartzite X       Y     

Båtevik 2 NO Hordaland UIB Bergen B 13078: 13 Quartzite X       Y     

Båtevik 2 NO Hordaland UIB Bergen B 13078: 12 Flint X       Y     

Båtevik 2 NO Hordaland UIB Bergen B13078: 3b Flint       X Y     

Båtevik 2 NO Hordaland UIB Bergen B 13078: 1a Flint X       Y     

Fosnaneset, Botten 1 NO Rogaland AM Stavanger 106/1 C1 Flint       X Y     

Fosnaneset, Botten 1 NO Rogaland AM Stavanger S12170: 538 Flint X       Y     

Fosnaneset, Botten 1 NO Rogaland AM Stavanger S12170:359 Flint X       Y     

Fosnaneset, Botten 1 NO Rogaland AM Stavanger S12170:539 Flint X       Y     

Fosnaneset, Botten 1 NO Rogaland AM Stavanger S12170:182 Flint       X Y     

Lindöya 113 NO Rogaland AM Stavanger S 12351: 66 Flint       X Y     

Lindöya 113 NO Rogaland AM Stavanger S 12351: 37 Flint       X Y     

Lindöya 113 NO Rogaland AM Stavanger S 12351: 54 Flint       X Y     

Lindöya 113 NO Rogaland AM Stavanger S 12351: 34 Flint       X Y     

Nedre Ransjön SE Härjedalen SHM Stock-

holm 

16446: a Jasper       X Y     

Nedre Ransjön SE Härjedalen SHM Stock-

holm 

16446: e Jasper X       Y     

Torsåker SE Gästrikland Private col-

lection 

Not reported Quartz X       Y     

Genevadsån (RAÄ 

Eldsberga 120) 

SE Halland Hallands LM F 152 Flint     X   Y     

Genevadsån (RAÄ 

Eldsberga 120) 

SE Halland Hallands LM F 149 Flint     X   N     

Ölmanäs (RAÄ Ölme-

valla 102) 

SE Halland Hallands LM F 15 Flint X       N     

Ölmanäs (RAÄ Ölme-

valla 102) 

SE Halland Hallands LM F 15 Flint X       Y     

Ölmanäs (RAÄ Ölme-

valla 102) 

SE Halland Hallands LM F 36 Flint X       N     

Ölmanäs (RAÄ Ölme-

valla 102) 

SE Halland Hallands LM F 36 Flint X       Y     
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Ölmanäs (RAÄ Ölme-

valla 102) 

SE Halland Hallands LM F 36 Flint X       N     

Ölmanäs (RAÄ Ölme-

valla 102) 

SE Halland Hallands LM F 36 Flint X       Y     

Genevad, (RAÄ Elds-

berga 74) 

SE Halland Hallands LM 24967: 686 Flint     X   N     

Genevad, (RAÄ Elds-

berga 74) 

SE Halland Hallands LM 24967: 687 Flint     X   N     

Genevad, (RAÄ Elds-

berga 74) 

SE Halland Hallands LM 24967: 1153 Flint     X   N     

Raä 402 Herrestad  SE Bohuslän Uddevalla mu-

seum 

F 1280 Flint X       Y     

Raä 402 Herrestad  SE Bohuslän Uddevalla mu-

seum 

F 1751 Flint X       Y     

Raä 185 Västra 

Frölunda  

SE Bohuslän GAM Göte-

borg 

                  

Zabrovoye 2 1968 RUS   Tver Hist. Mus 3300 Flint X       Y     

Zabrovoye 2 1968 RUS   Tver Hist. Mus 3133 Flint X       N     

Zabrovoye 2 1968 RUS   Tver Hist. Mus 3290 Flint       X Y     

Zabrovoye 2 1968 RUS   Tver Hist. Mus 3307 Flint X       N     

Zabrovoye 2 1968 RUS   Tver Hist. Mus 4612 Flint X       Y     

Butovo 1967 RUS   Tver Hist. Mus 808/220 Flint X       Y     

Butovo 1967 RUS   Tver Hist. Mus 1899 Flint X       Y     

Butovo 1967 RUS   Tver Hist. Mus 2024 Flint X       Y     

Butovo 1967 RUS   Tver Hist. Mus 25455 352 Flint       X Y     

Butovo 1967 RUS   Tver Hist. Mus 25455 95 Flint     X   Y     

Butovo 1987 RUS   Tver Hist. Mus 27609/27 Flint X       Y     

Butovo 1987 RUS   Tver Hist. Mus 27609/4 Flint X       Y     

Krasnovo 1 1976 RUS   Tver Hist. Mus   Flint X       N     

Krasnovo 1 1976 RUS   Tver Hist. Mus 45 Flint X       Y     

Krasnovo 1 1976 RUS   Tver Hist. Mus 147 Flint X       Y     

Krasnovo 1 1976 RUS   Tver Hist. Mus 2010 2 Flint     X   Y     

Krasnovo 1 1976 RUS   Tver Hist. Mus 202 Flint X       N     

Sobolevo 5 RUS   Tver Hist. Mus 287 Flint X       Y     

Sobolevo 5 RUS   Tver Hist. Mus 309 Flint X       N     

Sobolevo 5 RUS   Tver Hist. Mus 45 Flint X       N     

Sobolevo 5 RUS   Tver Hist. Mus 136 Flint X       Y     

Sobolevo 5 RUS   Tver Hist. Mus 138 Flint X       Y     

Sobolevo 5 RUS   Tver Hist. Mus K24/133 Flint X       Y     

Sobolevo 5 RUS   Tver Hist. Mus 178/222 Flint     X   Y     

Ozerki 5 RUS   Tver Hist. Mus 678 Flint X       Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint       X N     
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Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint     X   Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint               

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint       X Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint   X     Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint       X N     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint       X Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint X       Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint     X   N     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint     X   N     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint X             

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint X       Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint X       Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint X       Y     

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint X             

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint X             

Hovland 1 NO Vestfold KHM Oslo C57992 Flint X       Y     

Hovland 2 NO Vestfold KHM Oslo C58327 Flint X       Y     

Hovland 2 NO Vestfold KHM Oslo C58327 Flint   X     Y     

Hovland 2 NO Vestfold KHM Oslo C58327 Flint       X N     

Hovland 2 NO Vestfold KHM Oslo C58327 Flint         N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint   X     N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint   X     N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X       

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X       

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X       

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint     X         

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     
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Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint     X   Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint   X X   Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X       

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint   X     Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint   X     N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint   X     N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X       

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint X       Y     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X N     

Hovland 3 NO Vestfold KHM Oslo C58236 Flint       X Y     

Hovland 4 NO Vestfold KHM Oslo C58328 Flint       X Y     

Hovland 4 NO Vestfold KHM Oslo C58328 Flint       X Y     

Hovland 4 NO Vestfold KHM Oslo C58328 Flint     X   Y     

Hovland 4 NO Vestfold KHM Oslo C58328 Flint X       Y     

Hovland 4 NO Vestfold KHM Oslo C58328 Flint   X     Y     

Hovland 4 NO Vestfold KHM Oslo C58328 Flint X       Y     

Hovland 5 NO Vestfold KHM Oslo C58448 Flint       X Y     
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Ragnhildrød NO Vestfold KHM Oslo C57464 Flint       X Y     

Ragnhildrød NO Vestfold KHM Oslo C57464 Flint X       Y     

Rødbøl 54 NO Vestfold KHM Oslo C55094 Flint     X   Y     

Rødbøl 54 NO Vestfold KHM Oslo C55094 Flint X       Y     

Torstvedt NO Vestfold KHM Oslo C57995 Flint       X Y     

Torstvedt NO Vestfold KHM Oslo C57995 Flint       X Y     

Tørkop NO Østfold KHM Oslo C38679 Flint       X Y     

Tørkop NO Østfold KHM Oslo C38679 Flint       X Y     

Tørkop NO Østfold KHM Oslo C38679 Flint       X N     

Tørkop NO Østfold KHM Oslo C38679 Flint       X Y     

Tørkop NO Østfold KHM Oslo C38679 Flint       X Y     

Tørkop NO Østfold KHM Oslo C38679 Flint X       Y     

Tørkop NO Østfold KHM Oslo C38679 Flint       X N     

Tørkop NO Østfold KHM Oslo C38679 Flint X             

Vinterbro 12 NO Akershus KHM Oslo C51440 Flint X       N     

Vinterbro 12 NO Akershus KHM Oslo C51440 Flint X       Y     

Vinterbro 12 NO Akershus KHM Oslo C51440 Flint   X     Y     

Vinterbro 12 NO Akershus KHM Oslo C51440 Flint       X Y     

Bjørkeli NO Hedmark KHM Oslo C55556 Flint       X Y     

Darbu NO Buskerud KHM Oslo C58429 Flint     X   N     

Darbu NO Buskerud KHM Oslo C58429 Flint   X     N     

Darbu NO Buskerud KHM Oslo C58429 Flint     X    -     

Anvik NO Vestfold KHM Oslo C58917 Flint X       N     

Anvik NO Vestfold KHM Oslo C58917 Flint X       N     

Anvik NO Vestfold KHM Oslo C58917 Flint X       N     

Anvik NO Vestfold KHM Oslo C58917 Flint X       Y     

Hå NO Rogaland AM Stavanger S10339, 

S10340 

Flint         N     

Hå NO Rogaland AM Stavanger S10339, 

S10340 

Flint         Y     

Hå NO Rogaland AM Stavanger S10339, 

S10340 

Flint         N     

Hå NO Rogaland AM Stavanger S10339, 

S10340 

Flint         Y     

Hå NO Rogaland AM Stavanger S10339, 

S10340 

Flint X             

Hå NO Rogaland AM Stavanger S10339, 

S10340 

Flint         Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 32 Flint   X     Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger   Flint       X Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 57 Flint       X Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 49 Flint       X Y     
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Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 317 Flint       X Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 317 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 24 Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger   Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 20 Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger   Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 36 Flint     X   Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 36 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger   Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 38 Flint   X     N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 10 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 9 Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 12 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 17 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 44 Flint       X Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 21 Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 10 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 10 Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 10 Flint   X     Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 10 Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 22 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 50 Flint     X   Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 102 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 22 Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger   Flint X       Y     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 58 Flint X       N     

Sola 10/Melå NO Rogaland AM Stavanger 6 Flint X       N     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep 82 

10142931/717 

Flint X       Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep. 50 664 Flint X       N     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep. 82 633 

2931/335 

Flint X       N     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

2931/336 Flint X       N     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep. 84 202 

2931/1242 

Flint       X Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 1262 

2931/338 

Flint       X Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 481 

2931/334 

Flint X       N     
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Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 409 Flint X       Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 520 

2931/337 

Flint X       Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 350 

2931/337 

Flint X       Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep. 82 350 

2931/43 

Flint X       Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 314 

2931/53 

Flint X       Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 270 

2913/3 

Flint X       Y     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 531 

2931/14 

Flint X       N     

Veretye 1 RUS   St. Petersburg 

Mus. 

Bep82 473 

2931/5 

Flint X       Y     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 1997 Flint   X     Y     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 170 Flint 

(Kristi-

anstad) 

      X Y     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 876 Flint     X   N     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/  2015 Flint 

(Danian) 

    X   N     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 2017 Flint       X N     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 1913 Flint X       N     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 222 Flint X       N     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 1464 Flint 

(Kristi-

anstad) 

X       N     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 2203 Flint   X     N     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 2316 Flint 

(Danian) 

  X     N     

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 2001 Flint 

(Kristi-

anstad) 

  X     Y X   

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 2348a Flint     X   Y X   

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 2348b Flint     X   Y X   

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 986 Flint       X Y X   

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 28170/ 2127 Flint       X Y X   

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 1473a Flint     X   N X   

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 996a Flint       X Y X   

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 1921 Flint       X N X   
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Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 709 Flint X  N X  

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 1377 Flint X N X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 2065 Flint X Y X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 241 Flint X Y X  

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 1987 Flint X N X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 1473b Flint X Y X  

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 2128a Flint   X   Y   X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 2128b Flint  X Y   X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 2182 Flint X Y X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 1917 Flint X Y X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 875 Flint  X   Y   X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 1457 Flint X Y X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 574 Flint  X   Y   X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 2072 Flint 

(Kristi-

anstad) 

X Y X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 996b Flint X Y X 

Norje Sunnansund SE Blekinge Blekinge Mus. 27170/ 813 Flint  X Y   X 

Järingsholm 2 SE Scania/ Skåne LUHM Lund 31264/ 117, 

230 

Flint X N 

Ageröd I H:C, BL SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint   X   N 

Ageröd I H:C, BL SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

7,y+24 

Flint X N 

Ageröd I H:C, BL SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

8,y+42 

Flint X N 

Ageröd I H:C, BL SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

7,y+31 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint   X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

6,y+29 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

8,y+48 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint  X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

8,y+48 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint  X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

7,y+30 

Flint X N 
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Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint   X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

8,y+32 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

8,y+26 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

7,y+48 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint  X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint   X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

8,y+45 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

8,y+45 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

9,y+23 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

8,y+34 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-

7,y+48 

Flint X N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint X   N 

Ageröd I H:C, LP SE Scania/ Skåne LUHM Lund 28977/x-,y+ Flint   X   N 



Fyndnr 

Material 

Antal 

Vikt (g) 

   Grävenhet (Kontext) 

   Sydvästskandinavisk flinta, antal 

   Sydvästskandinavisk flinta, vikt 

   Kristianstadflinta, krusta 

   Sydvästskandinavisk flinta, krusta 

   Kristianstadflinta, spånlikande avslag/spån 

   Sydvästskandinavisk spånlikande avslag/spån 

   Kristianstadflinta, mikrospån 
   Sydvästskandinavisk flinta, mikrospån 

   Flinta, bränd 

   Sydvästskandinavisk flinta, mikrospånkärnor 
   Sydvästskandinavisk flinta, plattformskärnor 

   Sydvästskandinavisk flinta, övriga kärnor 
   Sydvästskandinavisk flinta, uppfriskn avslag plattform 

   Sydvästskandinavisk flinta, frontavslag plattform 

   Sydvästskandinavisk flinta, mikroliter 
   Kristianstadflinta, mikrospånkärnor 

   Kristianstadflinta, plattformskärnor 

   Kristianstadflinta, övriga kärnor 
   Kristianstadflinta, uppfriskn avslag plattform 

   Kristianstadflinta, frontavslag plattform 
   Kristianstadflinta, mikroliter 

  Kvarts mikrospån 

   Kvarts spånliknande avslag/spån 

  Kvarts mikrospånkärnor 
  Kvarts frontavslag 

   Kvarts plattformskärnor 
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