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Kjel Knutsson 

Garaselet-Lappviken-Rastklippan 
Introduktion till en diskussion om Norrlands Äldsta 
Bebyggelse 

~ ••.. 

Knutsson, K., 1993. Garaselet-Lappviken-Rastklippan. Introduktion till en dis
kussion om Norrlands Äldsta Bebyggelse. (Garaselet-Lappviken-Rastklippan. 
Introduction toa discussion on the early settlement of northem Sweden.) Tor 25. 
Uppsala 

The spots where handle cores have been found have long been regarded as cul
tural markers for the earliest phase of settlement in Norrland. The earliest radio
carbon dating of this horizon to c. 8200 B.P., which has consequently also been 
taken to mark the earliest limit for the post-glacial colonization of the region, 
comes from the dwelling site of Garaselet in northern Västerbotten. This dating 
is surprisingly early, as it is contemporaneous with the earliest datings of the 
same technological horizon in Skåne and Denmark. This article presents an 
analysis of the Garaselet site, where it can be shown that the earliest radiocarbon 
datings do not date the handle-core horizon there but an earlier phase of settle
ment that did not have handle cores. Two find spots in the same part ofNorrland 
with skew-edged and single-edged arrowheads (Rastklippan and Lappviken) are 
given as illustrations that the origin of the earliest phase of settlement in Norr
land may have to be sought in the late Fosna culture. 

Kjel Knursson, Department ofArchaeology, Uppsala University, Gustavianum, 
S-75310 Uppsala, Sweden. 

I den här artikeln presenteras ett mellanmesolitiskt dateringsproblem i 
Norrland. Diskussionen förs utifrån tre arkeologiska fyndlokaler i det 
inre av Norrland som eventuellt belyser en tidig, tidigare ej definierad 
första fas i Norrlands bebyggande. 

När den bergensiske arkeologen Johannes Böe i slutet av 30-talet 
grävde ut högfjällslokalen Sumtangen på Hardangervidda ändrades i ett 
slag bilden av den äldre stenålderns resursutnyttjande i Norge. I boplat
sens undre nivåer påträffades en flintindustri som typologiskt kunde 
knytas till den sedan tidigare välkända, kustbundna tidigmesolitiska 
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Fosnakulturen (Böe 1942; Bang Andersen 1989, s. 339). De öde, karga 
fjällhedarna drogs nu obönhörligen in i diskussionen om de mesolitiska 
jägarnas livsrum och säsongsvandringar. Om någon hade tvekat, kunde 
Therkel Petersens undersökningar i Oppdal i slutet av 40-talet (Petersen 
1948) slå fast den gryende insikten om betydelsen av inlandets fjäll och 
skog för de mesolitiska jägarna. En fas i Norges förhistoria som ditin
tills, till följd av fyndplatsernas utbredning uppfattas som karaktäriserad 
av kustlevande grupper. Fördämningarna släppte totalt när vattenkraft
undersökningarna påbörjades i slutet av 50-talet (Hagen 1956, 1961; 
Martens & Hagen 1961). Ett flertal områden med stenålderslokaler på
träffades längs älvdalar och sjösystem, somliga av dem typologiskt av 
Fosnakaraktär, och således mesolitiska. C-14 dateringar gjorda av härd
kol på dessa platser antydde också att vissa av platserna kunde tillföras 
en tidig fas av mesolitikum (t. ex. Gyrinos III, 8500 BP). Det föll sig 
mot bakgrund av detta naturligt för sjuttiotalets New Archaeology
inspirerade kulturekologiska forskning att inrangera skogen och fjället i 
de resurscykler som rekonstruerades för fångstsamhällen från mesolitisk 
tid (t.ex. Indrelid 1973;1975; Mikkelsen 1975). 

Med tanke på utvecklingen på den norska sidan kölen kan det förvå
na att vårt eget nordliga inland, Norrland som ju även det utgör ett in
land till den norska kusten, i början och slutet av sextiotalet av svenska 
arkeologer ännu uppfattades som en avkrok som sent koloniserades av 
stenålderns fångstgrupper (Hvarfner & Biörnstad 1961; Stenberger 
1969). Ett opublicerat material av vikt för en gryende insikt om koloni
sationen av de nordliga markerna utgör fynden från Los i Orsa Finn
mark. Fyndet gjordes 1959 av en skogsarbetare och bestod bland annat 
utav handtagskärnor tillverkade i lokala bergarter. Fyndtypen som då 
var känd i den sena danska och skånska Maglemosekulturen och Konge
mosekulturen men här tillverkad i flinta, ställdes ut i en monter till all
mänt beskådande vid det nordiska arkeologmötet i Uppsala 1963. Efter
som fynd av denna typ kunde föras så långt tillbaka som till 6 000-talet 
f. kr. väckte det i den tiden allmän förvåning. Eller som initiativtagaren 
till utställningen Mats Malmer utrycker det, "våra danska kollegor häp
nade" (Malmer 1992 s. 3). Ett stillsamt uppror mot den sydsvenska 
självgodhet som trots detta fynds framdragande i ljuset av Malmer ändå 
rådde, representeras av Uppsalaarkeologen Bo Gräslund (1967). Han 
observerade det som nu kan tyckas självklart. D. v. s. att mesolitiska 
fångstgrupper inte bara nöjde sig med norska fjäll- och skogsterritorier, 
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de hade med all sannolikhet också valt att nyttja områden på svenska 
sidan gränsen. Fynd av bland annat handtagskärnor från Norrlands 
inland förvarade i SHM fick illustrera Gräslunds resonemang. Hans 
ideer om detta sakernas tillstånd fick omedelbar bekräftelse och tyngd 
genom de egna grävningarna av en fyndlokal med mesolitisk stenindu
stri vid Nedre Ransjön i Härjedalen (Gräslund 1970) samt genom fynd
materialet från undersökningarna vid Garaselet i norra Västerbotten. 
Den senare grävningen påbörjad samtidigt som den i Ransjö d. v. s. 
1969. Genom projektet Nordarkeologis försorg under ledning av Hans 
Christiansson och i fält av Lennart Sundqvist vid Skellefteå museum, 
försatte grävningarna i Garaselet fram till år 1975 (Sundqvist 1976; 
Christiansson 1974). På denna lokal liksom i Nedre Ransjön påträffades 
till sin typ atlantiska stenindustrier karaktäriserade av mikrospånspro
duktion från de tidigare omtalades. k. handtagskärnorna. Det tidiga sjut
tiotalets fältverksamhet ryckte således tiden för Norrlands kolonisation 
tillbaka 2-3 tusen år. Enligt sydskandinavisk kronologi till slutet av 
boreal tid, ca 8000 BP. Inget har därefter hänt som gett anledning till att 
ändra åsikterna om detta. Nya fynd och grävningar under årens lopp 
tycks snarare ha förstärkt den bilden (Christiansson 1974; Spång 1978; 
Sundström 1989; Holm 1991 ). En tidig kulturfas teknologiskt definierad 
av handtagskärnor med en äldsta datering till ca 8 200 BP från fyndloka
len Garaselet. 

Det inre av Norrland blev efter sista istiden isfritt redan omkring 
9 400-8 500 BP, d. v. s. minst 500 år före den första tänkta kolonisatio
nen av området illustrerade av fynden från Garaselet. (Baudou 1990 p. 
8). Östersjön var då ett innanhav, Ancylussjön som avlöste ett havssta
dium, Yoldiahavet (det här brottet skedde ca 9500 BP). Ett pollendia
gram taget nära Garaselet, den boplats som nämdes ovan, visar att en 
björk-tallskog invaderat de av isen nyligen lämnade markerna i norra 
Västerbotten och således området runt boplatsen, redan omkring 8 700 
BP (Robertsson 1985; Miller & Robertsson 1985, s. 130 ff). När som 
helst efter eller strax före den tidpunkten kan således invandring eller 
tillfälliga säsongsbesök till de norrländska inlandet ha skett, även om lo
kala skillnader i isfrontens tillbakadragande kan ha påverkat förloppet i 
detalj. Ancylussjöns vågor skvalpade mot strandstenarna vid denna tid 
ca 70 km mot öster. 

Tidigare nämndes de norska högfjällsboplatser av Fosnakaraktär som 
under loppet av fyrtio- och femtiotalen påträffades av norska arkeologer 
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i samband med sjöregleringarna. Senare undersökningar har definitivt 
bekräftat att jägargrupper redan i preboreal tid, före isens tillbaka
dragande från de svenska fjällen, säsongsbesökt det norska inlandet 
(lndrelid 1975; Gustafson 1986; Bang-Andersen 1988; 1989). Möjligen 
drog de här tidiga ren?-jägama på jaktturer upp mot den svenska fjäll
kedjan som vid den tidpunkten var täckt av is. Lösfynd av den tidens pil
spetsar i flinta i fjällområdena nära den svenska gränsen söder om 
Trondhjem pekar t. ex. i den riktningen. Men varför frågar man sig, gick 
dessa tidigmesolitiska jägare inte över den nuvarande svenska gränsen? 
"In northern Sweden there are no early sites with any convincing simila
rities to Komsa or Fosna in northern and western Norway" (Nygaard 
1989, s. 88). Först 700-800 år efter isens avsmältning påträffar vi i 
Norrlands inland stenåldersjägamas uppehållsplatser och då pekar de, 
som vi senare skall se, snarare på en söderifrån kommande invandring, 
en invandring från Skåne och svenska Västkusten. 

Enligt Christiansson (1974) och senare Baudou (1990 s. 9) är hand
tagskärnan med tillhörande mikrospånsproduktion " ... die friihesten 
diagnostizierbaren Artefakt-Formen in Norrland". Den är ledartefakt för 
tidigatlantiska teknologiska traditioner i Syd- och Västsverige (Konge
mosekulturen, Lihultkulturen) och i Sydnorge (Nöstvedkulturen) och 
påträffas dessutom således, på ett stort antal fyndplatser i Norrland 
(Baudou, 1990 s. 9). 

Lars Forsberg har i sin analys av ekonomiska och sociala förändring
ar under stenålder och bronsålder i Norrland, också tagit upp den tidig
atlantiska "handtagskärnetraditionen" som det tidigaste uttrycket för en 
kolonisation av Norrland i samband med den utklingande istiden (Fors
berg I 989 s. 7). Allt pekar vidare på, enligt Forsberg att " During the 
earliest phase of settlement in Norrland a technology with strong south 
Scandinavian affinities was used" (ibid. s. 4). Han hänsyftar här givetvis 
på den koncensus som ändå råder bland arkeologer om att handtagskär
netraditionen uppkommit och utvecklats i södra Skandinavien under 
loppet av senboreal-atlantisk tid. 

Typiskt för denna tidiga mikrospåntradition baserad på handtagskär
nor i de norra landskapen är utnyttjandet av lokalt förekommande men 
flintliknande material som täta kvartsiter, brecciekvarts, porfyrer etc). 
Detta kan polariseras mot den efterföljande perioden ( efter ca 6 500 BP 
enligt Forsberg) där främst lokalt förekommande kvarts nyttjats som rå
material till stenverktyg (Forsberg 1989, s. 8 ). Sättet att bearbeta kvart-
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sen skedde dessutom då på ett helt annat sätt. En bipolär metod ersatte 
mikrospånteknologin. Hur är det då med handtagskärnetraditionen, hur 
placeras den i tid och rum? Sammanfaller dess introduktion på den 
nordiska arenan med isens tillbakadragande från Norrlands inland, vil
ket den antagna kulturutvecklingen låter oss ana? 

Den tidiga handtagskärnetraditionens datering 

Dateringen av handtagskärnan i Syd- och Mellansverige är som väntat 
inte helt oproblematisk. I en diskussion mellan Cullberg (1973; 1974) 
och Welinder (1973) förfäktar Welinder att den sydskandinaviska date
ringen av introduktionen av handtagskärnor även gäller för västkusten 
och kan därmed sättas till tiden ca 8 200 BP. Cullberg å sin sida argu
menterar med hjälp av boplatsfynd och strandförskjutningskurvor i Gö
teborgsområdet för att handtagskärnornas introduktion på västkusten 
skall kopplas samman med Lihultkulturen och således dateras till tiden 
efter 7 200 BP, d. v. s. ett årtusende senare. Mot Cullberg talar ett par 
fynd av handtagskärnor i överlagrade boplatsmaterial på västkusten och 
i Sydnorge (Sandama i Göteborg och Torkop i Östfold (Thorsberg 1981, 
s. 13; Welinder 1973; Mikkelsen 1975). Den senare boplatsen har dess
utom gett en C-14 datering till 8190±170 BP. I Thorsbergs uppsats 
(1982) om västvensk mesolitisk kronologi, upptas även den norrländska 
och här behandlade Garaseletboplatsen som ett exempel på och ett argu
ment för en tidig datering av (ca 8 200 BP) fyndplatser med hand
tagskärnetradition (lbid s. 13). De fynd som Welinder åberopar som va
rande tidigare än 7 200 BP kan alla emellertid av Cullberg avfärdas som 
stratigrafiskt osäkra (Cullberg 1974 s. 160). Såt. ex. är den handtagskär
na som påträffades vid grävningen av Sandarna ett lösfynd som redan av 
utgrävaren Alin klassats som oanvändbart för dateringsändamål. Uppen
bart är således att på västkusten kan den teknologiska horisont sommar
keras av mikrospåntillverkning baserad på handtagskärnor, åtminstonde 
med arkeologiskt/stratigrafiska argument, endast sägas tillhöra typiska 
s. k. Lihultboplatser. Det betyder i nuläget till tidsintervallet 7 200 BP-
5 600 BP. De strandlinjedaterade fyndmaterialen av Lihulttyp där hand
tagskämoma ingår, ligger i göteborgsområdet nära nog uteslutande på 
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svallgrus från den postglaciala transgessionen upp till postglaciala 
maximinivån (PG). D. v. s. de måste vara yngre än ca 7 200 BP. Även 
om något enstaka fynd av handtagskärnor enligt ovanstående kan tillhö
ra en fas äldre än Lihulttid på västkusten, eller som Welinder antar, att 
Lihulttraditionen bör förskjutas bakåt i tiden något, så tycks det arkeolo
giska materialet peka på att en manifestering av teknologin som produk
tionssätt för mikrospån bör vara en mellan- och senatlantisk företeelse. 
Vi får anta att samma förhållande gäller motsvarande fyndplatser i syd
östra Norge där bara ett enda fynd av överlagrad handtagskärna påträf
fats. D. v. s. handtagskämetraditionen i sydöstra Norge hör definitivt 
samman med Nöstvet-traditionen (jfr Mikkelsen 1975, s. 24). I det 
sammanhanget kan det nänmas att den handtagskärna från T0rkop som 
utgör det främsta argumentet för en tidigarelagd _introduktion av tradi
tionen, betecknas med ett frågetecken i Mikkelsens arbete (ibid s. 24). 
Det betyder kanske att den typologiskt inte riktigt stämmer med vad 
Mikkelsen själv uppfattar som en typisk handtagskärna. Eller.. stämmer 
inte dess läge i en senboreal boplatsmiljö med vad Mikkelsen förväntat 
sig? 

Dateringen av denna horisont i östra Mellansverige är problematisk 
då endast radiometriska dateringar finns att tillgå. Vad vi nu vet är att 
denna lihhultliknande fas i mellansvensk stenålder dateras till tiden efter 
ca 6 500 BP, d. v. s. I 500 år senare än Garaselet. 

Om det här är sant är de mycket tidiga dateringarna av härdkol från 
boplatsen Garaselet i norra Västerbotten där ju handtagskärnor påträf
fats, förvånande. En tänkt introduktion av denna teknologiska tradition 
från västkusten passar inte till de tidiga C-14 dateringar platsen gett. 
Varför finns det en till synes färdigutvecklad teknologi här uppe betyd
ligt tidigare än eller åtminstonde något tidigare än på västkusten och 
Östsverige? Problemet kan ringas in genom ett antal påståenden: 

I. Handtagskärnetraditionen på västkusten och i Sydöstra Norge är så 
gammal som Welinder antagit. D. v. s. den börjar redan i slutet av boreal 
tid. Under isens snabba reträtt i postglacial tid invaderar folkgrupper 
med den teknologin snabbt det norrländska inlandet. Garaselet besöks i 
en mycket tidig fas av detta skede. 

2. Handtagskämetraditionen representerar i Norrland en tidig auto
nom teknologisk utveckling. 

3. Utvecklingen i Norrland kan knytas samman med äldre fyndplat
ser med utvecklad handtagskämetradition i andra regioner, t. ex. norska 
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västkustens Fosnatradition eller den tidiga Suomosjärvikulturen i Fin
land. 

4. Dateringen av härdkol och kokgrop i Garaselet daterar inte hand
tagskämoma på platsen. Anläggningarna representerar en annan, tidiga
re fas där. Alternativt, det kol som daterats hade en så hög egenålder att 
det man daterat inte var boplatstiden utan brännvedens ålder som då 
skulle kunna vara markant äldre än bosättningstiden. 

Finns det då ett källunderlag som gör det möjligt att granska och be
lysa de här påståendena lite närmare? 

I. Att förskjuta introduktionen av handtagskärnetraditionen bakåt i 
tiden på västkusten låter sig som vi sett arkeologiskt med knapp nöd gö
ras. Man måste då acceptera det överlagrade fyndet av en eventuell han
tagskärna vid T0rkop i Östfold som en verklig signal om ett traditions
skifte och tro att den radiometriska dateringen i T0rkop daterar hand
tagskärnan. Det kan ju vara så att kolet inte daterar hela materialet på 
platsen liknande det som kan antas för Garaselet, utan bara ett visst be
sök. Man kan oberoende av fyndsituationen också tro, likt Welinder, på 
en paralell utveckling i Sydskandinavien och på västkusten/Norges öst
kust. I båda fallen förskjuts handtagskärnetraditionen i dessa områden 
bakåt i tiden ca 1 000 år. Till ca 6 200 BP. D. v. s. den blir samtida med 
de äldsta kolproven i och beläggen för ett mesolitiskt besök vid Garase
let. Då kan Garaselet accepteras som representerande en tidig fas av 
handtagskärnetraditionen i Norrland. 

2. Norrlands stenålder, särskilt utvecklingen inom stenteknologin och 
därmed väldaterade boplatser är lite känd, varför en analys av en eventu
ell autonom utveckling av en mikrospånstradition i regionen på nuva
rande stadium inte låter sig göras. Den helt utvecklade mikrospåntekno
login på Garaselet måste betyda att en längre utvecklingstid föregått det
ta nedslag. 

3. Den finska Suomosjärvikulturens teknologi baseras i hög grad på 
kvarts som råmaterial. Typvariationen är låg och inkluderar enpoliga 
kärnor, stötkantkärnor, snedpilar (i ett senare skede) samt de vanliga 
skraporna. Att man vid genomgången av boplatsmaterial från denna tid 
helt skulle ha förbisett en så distinkt produktion av mikrospån och därtill 
hörande kärnor är inte sannolikt. Inte förrän i slutet av 80-talet har man 
utvecklat en genomarbetad typologi för finska, mesolitiska kvartsmate
rial (Schulz 1988). Här dyker faktiskt "handtagskärnor" för produktion 
av mikrospån upp, men här kallade båtformade kärnor. Åtminstonde är 
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det vad som sägs i artikeln av Schultz. De finska fyndplatser som tas 
som utgångspunkt kan med strandförskjutningskurvor och C-14 date
ringar bindas till tiden före 8 000 BP och traditionen skulle på detta sätt 
vara äldre än i Sydskandinavien. Nu är det emellertid svårt att döma av 
bilderna om de här kärnorna är mikrospånkärnor eller om de är delade 
stötkantkärnor med mikrospånliknande facetter. Experimentellt kan 
man lätt visa att sådana kärndelningar med åtföljande "mikrospånfacet
ter" är vanliga vid en sönderdelning med den bipolära metoden. Helt 
klart är att de här båtformade kärnorna motsatt plattformen uppvisar en 
stötkant och att de därför ställts mot ett städ vid sönderdelningen. Så 
nyttjas inte handtagskärnor. Det vet vi därför att handtagskärnor av 
kvarts även påträffas i Mellansverige. Där uppvisar de ett och samma 
sönderdelningsmönster som de sydskandinaviska typerna, d. v. s. de pla
ceras ej på ett städ. Sannolikt är således att de finska båtformade kärnor
na inte är hantagskärnor, åtminstonde inte i den mening vi tänker oss 
dem i Garaselet och i Sydskandinavien. Det är nog så att någon mikro
spånstradition inte kan beläggas i Suomosjärvikulturen ( då känner jag 
även till Luhos identifikation av hantagskärnor i Suomosjärvikulturen 
men tror inte på den då Luhos system så uppenbart är rent formellt och 
andas mellaneuropeisk flinttypologi applicerat på kvarts komplexa frak
turmönster. Faktum är att Schultz system, trots ett betydligt mer tekno
logiskt angreppsätt, även det har en formell flinttypologisk anstrykning 
som grumlar framställningen. 

4. Vänder vi oss så till Norges västkust med Flintplass- och, längre 
norrut, Komsatraditionerna där så kan man inte göra annat än att försöka 
söka i litteraturen och hoppas på att den typologiska skolningen i 
Sverige och Norge är så lika att en handtagskärna om den påträffats ock
så kallas för detta på båda sidor kölen. Norska arkeologers abete i syd
östra delarna av landet där handtagskärnetraditionen bevisligen finns, 
talar för att så faktiskt skulle vara fallet. Att utreda detta påstående är så
ledes möjligt och rimligt. För att belysa det fjärde påståendet måste vi 
titta lite närmare på fyndsituationen i Garaselet. Dels måste de tidiga C-
14 provernas rumsliga och stratigrafiska bild bedömas och i samband 
därmed en skattning av deras egenålder göras. I förlängningen av detta, 
måste också nya kompletterande C-14 analyser genomföras på material 
med bevisligen låg egenålder för att om möjligt belysa boplatsens kro
nologiska spännvidd. 

Man kan naturligtvis tro på dateringarna från Garaselet och vad de 
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antyder om en tidig kulturutveckling i området. Om de inte daterar 
handtagskärnetraditionen på platsen kanske man bör försöka identifiera 
eventuella "äldre" typfynd än handtagskärnan i det norrländska fyndma
terialet. Det handlar då närmast om exempel på föremål som typologiskt 
kan knytas till Västkustens Hensbacka eller Sandarnakulturer eller den 
norska Fosnakulturen. Den tradition på norska sidan gränsen som i pre
boreal och boreal tid föregår den tid då mikrospån systematiskt börjar 
produceras. Låt oss börja med att leta "tidiga fynd" och återvända till 
den specifika situationen i Garaselet lite senare. 

Eventuella senboreala stenindustrier i Norrland. 

I en artikel om mesolitiska fynd i Jämtland, tar Jan Sundström upp ett 
slaget kvartsitmaterial från övre Särvsjön i södra delen av landskapet. 
Stenåldersfynden består av stora spån, skrapor, borr och stickel samt 
handtagskämor. Han säger efter genomgången av fynden att: "Flera av 
Särvsjöföremålen känns också igen i den mer kustbundna norska Fosna
kulturen." (Sundström, 1989 s. 35). Baudou har senare (1992) tagit upp 
just Särvsjömaterialet som ett möjligt exempel på ett västligt inflytande 
i södra Norrland under tidigmesolitisk tid (Baudou I 992, s. 12). I ett 
översiktsverk över Skelleftetraktens förhistoria, tar Broadbent upp ett 
fyndmaterial från Rastklippan i Tärnasjön (Broadbent I 982, s. 33). De 
snedeggade pilspetsar som påträffats på den platsen kan typologiskt 
hänföras till den västnorska kustkulturen. Broadbent säger; " dessa ... 
skev- och tvärpilspetsar ... är välkända i Norge och tillhör senmesoli
tiskt tid, d. v. s. samtida med handtagskämor av Garaselettyp" (ibid. s. 
33). I övrigt lämnar oss mig veterligt litteraturen inga exempel på så för
modat tidiga föremålsformer. Broadbents ensidiga datering av Rastklip
pans spetsformer till senmesolitikum är förvånande. De kan lika gärna 
vara, och är på Norges västkust som vi skall se, tidigmesolitiska. 

I samband med arbetet med Garaseletfynden kom jag själv i kontakt 
med ytterligare en fyndplats som möjligen ger en fingervisning om att 
handtagskärnetraditionen i Norrland föregåtts av en tidigare fas med röt
ter i den norska Fosnakulturen. Från fyndplatsen Lappviken vid samma 
vattendrag som Garaseletlokalen, har påträffats s. k. eneggade spetsar av 
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samma typ som de vid Rastklippan. Det var spetsar av just den här typen 
som Anders Hagen påträffade i norska högfjällsområden i slutet av 50-
talet och daterade till tidig mesolitisk tid. Samma typer av spetsar finns 
givetvis även på gamla och nygrävda Fosnalokaler i kustlägen (Bjerck 
1985; 1986) samt som lösfynd i Trollheimenfjällen innanför Trondhjem 
(Gustafson 1986). Som vi skall se förkommer de även i mellan- och sen
mesolitiska sammanhang i Nordnorge och Finland. 

Två lägerplatser med pilspetsar av Fosnatyp i Norrland 

I slutet av sextiotalet påträffades och provundersöktes en fyndlokal med 
slagen kvartsit, Rastklippan, vid Grundvaken där Tärnasjön avrinner i 
Lillån i södra Lapplandsfjällen. Klippan där fynden gjordes ligger nära 
Konungens jaktstuga där några år tidigare Hans Christiansson påträffat 
den välkända hyddlämningen från bronsålder vid Kungaudden (Chris
tiansson 1969). Fyndlokalen upptäcktes av personal från Skellefteå mu
seum, i samband med en rekognosceringstur runt den dåvarande gräv
ningsplatsen vid Kungaudden. 

Fynden på klippan var inlagrade i ett mosstäcke och bestod av 660 
kvartsitavslag samt 14 st sk "mikroliter". De flesta av mikroliterna är 
utan tvekan vad som typologiskt definieras som eneggade pilspetsar och 
tångespetsar, ett par av Fosnakulturens ledartefakter (fig. 1 och 2). Ma
terialet har i 20 års tid legat arkiverat i Skellefteå museum och har som 
sagt kort onmämnts i en publikation av Broadbent (1982, s. 33) i sam
band med en beskrivning av Skelleftetraktens förhistoria. 

Personligen såg jag det här materialet redan 1981 under arbetet med 
publiceringen av det mellanneolitiska Bjurseletmaterialet. Dess unika 
karaktär och andra arbetsuppgifter gjorde att jag inte följde upp spåret 
då. I anslutning till arbetet med publiceringen av Garaseletfynden fick 
jag däremot anledning till att granska andra fynd av mesolitisk karaktär 
runt Garaseletboplatsen. Lennart Sundqvist som grävt alla platser runt 
sjön presenterade bland annat ett porfyrmaterial som framkommit vid 
grävningar nära stranden vid Lappviken mitt emot Garaselet (fig. 3). 
Grävningen föranleddes av en geologisk analys av sedimenten runt en 
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Fig. 1. Vy över det år 1969 utgrävda partiet på Rastklippan i Tärnasjön. - View 
over the part of the Rastklippan rock excavated in 1969. Foto Peter Gustafsson. 

tidigare undersökt medeltida husgrund (Sundqvist 1978; Robertsson & 
Miller 1985). 

A vslagsmaterialet undersöktes och bland avslagen påträffades 4 möj
ligen fem stycken eneggade och ev. tväreggade spetsar, alla brända (fig. 
4). Spetsarna som är tillverkade i en tät, flintliknande bergart samt i 
kvarts, låg alla samlade i anslutning till en koncentration av starkt brän
da älgben påträffad mellan tre porfyr- och kvartsitavslagskoncentratio
ner/slagplatser samt ett par härdanläggningar (fig. 5). 
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Fig. 2. Plan över Rastklippan och det undersökta området mitt på klippan. -
Plan of Rastklippan and the area investigated in the middle of the rock. Drawing 
Peter Gustafsson. 

En rimlig hypotes är att fynden, med ett typologiskt argument, kan 
anses visa på en mycket tidig bosättningsfas i Norrlands inland, en fas 
som i tid föregår den numera välkända handtagskärnetraditionen. Men 
hur är det egentligen med dateringen av de här spetsformerna i Norge 
och Västsverige, där de sedan länge utgör en vedertagen mesolitisk 
komponent? Kan de här fynden peka fram mot en bättre förklaring av de 
förvånansvärt tidiga dateringarna från Garaselet? 
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Fig. 3. Karta över Garaselet- och Lappvikenlokalema. - Map of the Garaselet 
and Lappviken sites. 
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Fig. 4. De snedeggade spetsarna från (A) Lappviken och (B) Rastklippan. -
The skew-edged arrowheads from Rastklippan and Lappviken. 
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Fig. 5. Avslagsfördelning, anläggningar och fördelning av mikroliter vid Lapp
viken, schakt I:A. - Distribution of flakes, features and distribution of micro
liths at Lappviken, trench lA. 

Relativ datering av platser med eneggade spetsar 

Centralt för arbetet med att belysa det tredje av mina påståenden tidigare 
i artikeln, måste således bli att ge en rum-tid definition av den en- eller 
skeveggade spetsen samt tångepetsar i Skandinaviska fyndmaterial. 
Rummet är intressant, för det belyser resursområden och möjliga in
vandringsvägar, tiden för den anger de möjliga ramarna för den tids
period då spetsarna deponerats i den norrländska marken. 
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I det norrländska materialet finns förutom handtagskärnor och sned
eggade spetsar även koniska mikrospånkärnor (t. ex. Sundström 1989) 
en föremålstyp som kan knytas till en tidig fas av den s. k. mikrospåntra
ditionen i Västnorge samt till den sena Sandarnakulturen i söder. Den 
förekommer på platser i de områdena tidigare än handtagskärnetraditio
nen. Bruket att tillverka mikrospån från handtagskärnor tycks för övrigt 
inte alls växa fram i Västnorge. Här karaktäriseras senmesolitikum av 
andra kärntyper (t. ex. Bjerck 1986; Bjerck muntl; Nygaard 1990 s. 
230). Den koniska mikrospånkärnan som i sydväst ersätts av hand
tagskärnan, lever här vidare in i senmesolitikum under Nöstvet I-fasen . 
Jag går i fortsättningen inte in på denna fyndtyp utan nöjer mig med att 
ha noterat den. 

Den norska arkeologiska litteraturen har öv.ersvämmats av kronolo
giska indelningar av mesolitiska fyndmaterial den sista 20 års-perioden 
(Nygaard 1989, s. 73ff). Man har observerat och bättre förstått effekter
na av det postglaciala strandförskjutningsförloppet. Bland annat har det 
kunnat visas att den skarpa demarkationen mellan Fosna- och Nöst
vettraditionerna i Syd- och Västnorge måste vara resultatet av en hiatus i 
boplatsfynd i tidsrummet 8 000-7 000 BP orsakat av att dessa begravts 
av svallgrus under en transgressionsfas. Precis som på svenska Västkus
ten talar man nu om en kulturfas mellan Fosna och Nöstvet manifesterad 
genom en variation i det slagna stenmaterialet antingen man nu kallar 
den tidig mikrospåntradition eller Fosna Il (Bjerck 1986; Mikkelsen 
1975; Nygaard 1989). 

Rent allmänt kan man säga att de snedeggade spetsarna anses vara 
ledartefakter för den tidiga Fosna-fasen, d. v. s. tiden före 8 500-9 000 
BP på norska västkusten. Skall man tro Mikkelsen och hans strand
förskjutningsargument, finns dessa spetsar tiden före ca 8 000 BP i Syd
norge. De lokaler med dessa spetstyper som påträffades på 50-talet på 
sydnorska höglandet (Hagen I 961) har i ett arbete från 1986 av Indrelid 
förskjutits fram till tiden efter ca 6 000 BP (Indrelid 1986), d. v. s. sen
mesolitikum. Det senare kan ifrågasättas då platserna ligger vid lämpli
ga jakt- och fiskeområden som rimligen kan ha varit befolkade under 
långa tider och där C-14 dateringar följaktligen är vanskliga: "The 
mountain sites are complicated because many of them are located near a 
variety of important resources and were reoccupied, so the matter ( of 
dating them) is not yet settled" (Nygaard 1989, s. 79). Ett termiuus post 
quem sätts givetvis av den smältande inlandsisen. Den lämnar slutligen 
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området i det sydnorska höglandet omkring 9 000 BP, betydligt tidigare 
i norr. 

Komsakulturens mesolitiska kronologi är dåligt utredd och således 
otydlig (Nygaard 1989, s. 82). C-14 dateringar har förskjutit fas I av 
yngre stenålder i området (Snaeshögdastadiet) allt längre tillbaka och 
demarkationslinjen gentemot Komsa dras nu runt 6 000 BP (Helskog 
1980). Det vi kan veta om Komsaboplatserna är att snedpilar och säkert 
senmesolitiska tvärpilar förekommer på samma boplatser (ibland) men 
också att snedpilar börjar användas redan under tidigaste mesolitikum i 
området. Hur långt fram i tiden snedeggade spetsar nyttjas är inte fast
lagt. Allt vi kan säga är att de inte återfinns under 45 m nivån (av Odner 
upptagna lokaler i Nesseby och Varanger, Odner 1967), vilket enligt 
strandförskjutningsförloppet i området ger, grovt sett en "senmesolitisk" 
datering av försvinnandet av denna fornsaksform i området. Möllenhus 
(1977, s. 93 ff) menar att snedpilar finns med i inventarierna hos boplat
ser senare än Komsa i området. Men eftersom det inte finns någon utar
betad kronologi (jfr. Engelstad I 989) så får denna datering sväva fritt 
tills vidare. 

Ett antal inlandsboplatser på Finnmarksvidda med spetsar av denna 
typ vi påträffar i Lappviken och Rastklippan, har C-14 daterats till ca 
6 000 BP. En liknande fyndplats vid Devdis i fjällen innanför Tromsö, 
har radiometriskt daterats till tiden 6 600 BP (Engelstad 1989, s. 332). 
Fyndkompositionen (sned och tväreggade spetsar, retuscherade avslag 
samt, plattformskärnor av kvartsit och porfyrliknande bergart) från den
na lokal har slående likheter med fynden från Lappviken. 

Vad vi också vet är att det på ett antal senmesolitiska platser (benäm
da fas IV i Mikkelsens schema) i sydöstra Norge efter ett flertusenårigt 
uppehåll nu påträffats snedeggade spetsar av en typ som liknar de för
modat tidigmesolitiska (t. ex. Kjeöy, Torsröd och Hein 33) (Östmo 
1975, s. 46 ff; Mikkelsen 1975 s. 23ff). För Västnorges del saknas under 
denna period snedeggade spetsar. Däremot dyker tångespetsar gjorda av 
spån upp i slutet av mesolitikum (motsvarande Östnorges fas IV) för att 
bli vanliga i tidigneolitikum from ca 5 200 BP (Neröy 1987 s. 13 ff). 
Dessa sena tångespetsar kan direkt kopplas samman med produktionen 
av spån från cylinderkärnor och har således inget att göra med de spets
typer vi diskuterar här. 

Suomosjärvikulturens snedeggade spetsar i kvarts är väldaterade ge
nom en utarbetad strandförskjutningskronologi (Matiskainen 1989 s. 
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Fig. 6. De snedeggade spetsarnas utbredning i tidigmesolitisk tid i Nordskandi
navien. -The distribution of Skew-edged arrowheads in early Mesolithic times 
in northern Scandinavia. 
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Fig. 7. De snedeggade spetsarnas utbredning i senrnesolitisk tid i Nordskandina
vien. - The distribution of skew-edged arrowheads in late Mesolithic times in 
northern Scandinavia. 
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387 ft). Allt pekar på att de påträffas på mesolitiska boplatser över hela 
Finland (Matiskainen 1989, fig. 10) undertidsperioden 8 000-6 000 BP. 

Det faktum att mellanneolitiska fyndplatser i både Norge och 
Sverige, kan innehålla snedeggade pilspetsar (Möllenhus 1977, s. 
106ft), visar väl snarast på ett typologiskt dilemma, än på någon typ av 
kulturell eller teknologisk "kontinuitet". Det illustrerar också väl det di
lemma man hamnar i när otydliga formellt definierade typer isolerade 
från en större kontext måste utnyttjas i en kronologisk, kulturell identifi
kation liknande den jag här försöker göra. Hela den här bilden av de 
snedeggade spetsarnas tid-rum utbredning illustreras bäst av några ut
bredningskartor (fig. 6 och 7). 

Sammanfattningsvis kan vi då säga att spetsar av den här typen på
träffas under två faser av mesolitikum med ett_ uppehåll i söder på ca 
2 500 år. Dels en tidigmesolitisk fas med början före 10 000 BP. Spets
typen fortsätter att användas fram till ca 9 000-9 500 BP på svenska 
västkusten, till ca 8 000 BP i Sydnorge och till ca 8 500 BP i Västnorge. 
I Nordnorge är situationen oklar, men sannolikt används spetsarna med 
obruten kontinuitet fram till mesolitikums slut, d. v. s. ca 6 000 BP. 

En fas tycks var belagd i Finland i slutet av mesoliticum liksom ännu 
något något senare, i Sydnorge och Västnorge. I det senare området ka
raktäriseras spetsarna främst av dubbeleggade former tillverkade i ryo
lit. Typologiskt kan man möjligen skilja på de här perioderna, men för 
det krävs förnyade analyser. Klart är emellertid att spetsens använd
ningstid i Syd- och Västnorge redan under den tidigmesolitiska fasen 
sträcker sig fram och väl förbi den kritiska tidpunkt kring 9000 BP då 
isen lämnar Norrlands fjällområden och gör en kolonisation där möjlig. 
Dateringen av de inlandsboplatser som antyder ett utnyttjande av fjäll
och skogsområdena genom dessa tidigmesolitiska grupper på norska si
dan är svår, men faller så vitt jag kan förstå inom både en tidig och en 
senmesolitisk användningsperiod. 

Att placera in Rastklippan och Lappviken i det här skeendet är givet
vis inte lätt. Sett ur ett rumsligt perspektiv kan knytningen till Norges 
västkust i tidigmesolitisk tid ses som trolig. Kanske är det därför så att 
de här två platserna skall placeras in i ett årligt resursområde som spän
ner från Norges västkust till Norrlands inland i tidigmesolitisk tid. 

En annan möjlighet är att koppla dem samman med de inlandsboplat
ser i Nordnorge (Devdis, Finnmarksvidda) som antyder ett senmesoli
tiskt fortlevande av denna teknologiska tradition längst i norr och i det 
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nordliga inlandet. Bristen på fynd i norrländska inlandet mellan Trams 
och Rastklippan-Lappviken kan då skyllas på brister i fyndrepresenta
tionen. Detta är förklarligt då de här skevpilarna är små och svåridenti
fierbara åtminstonde jämfört med handtagskäruan som vi numera kän
ner från ett stort antal fyndplatser i hela Norrland. 

Genomgången av kulturutvecklingen i norra Skandinavien har såle
des visat att boplatserna med snedeggade och skeveggade spetsar i 
Lappviken och Rastklippan kan kopplas till antingen ett liknande tidig
mesolitiskt material på Norges västkust eller till ett tidig- eller senmeso
litiskt dito i Nordnorge eller Finland. Jag har också med ett rumsligt ar
gument försökt visa att platserna mest troligt kan kopplas samman med 
den tidiga fasen på norska västkusten. 

Hur är det då med Garaselet och dateringen av handtagskärnetraditio
nen där? Kan man vid en förnyad granskning av materialet där fortfa
rande hävda att handtagskäruetraditionen introducerades till Norrland så 
tidigt som 8000 BP eller speglar C-14 dateringarna en bosättning från 
en äldre fas? Detta är uppenbart avgörande för hur vi förstår kultur
sekvensen i området då Garaselet nu i 20 år har fått fungera som hand
tagskäruetraditionens bakre gräns i Norrland och därför i hög grad på
verkat hur vi valt eller förletts att datera liknande fyndplatser. 

En rumslig analys av Garaselet 

Garaseletboplatsen består av en 600 m2 stor yta med härdar, kokgropar, 
benkoncentrationer samt slaget stenmaterial. Allt inlagrat i sand, grus 
och svärnsand (fig. 7 och 14). Stratigrafin är komplicerad, men kan en
ligt grundrapporten och mot bakgrund av markskiktens uppbyggnad se
pareras i tre tydligt åtskilda nivåer: sentida lämningar direkt under torv
lagret, stenålderslämningar upp till 20-30 cm under markytan, samt 
lämningar påträffade under en fyndlös sedimentpacke mellan 50-70 cm 
under markytan. En möjlig fjärde nivå kan skönjas på ett ställe inom 
ytan, där ett kulturlager påträffats mellan 110-150 cm under markytan 
(muntl. Lennart Sundqvist). Givetvis betyder inte detta att allt under 
sandlagret är samtida eller att materialet inlagrat i sanden ovanför detta 
är samtida. Det betyder bara att det finns ett äldre skiktpaket och ett yng-
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re (bortsett då från de riktigt recenta lämningarna i stratigrafins ytskikt. 
Anläggningar av den typ som nämnts ovan sprider sig tämligen jämt 
över ytan och kan ibland påträffas lagrade på varandra där en yngre fas 
ligger på en äldre. 

Tittar man så på spridningen av de äldsta fynden av härdar och kok
gropar (sådana definitivt påträffade under sandpacken), ser vi att de bil
dar två från varandra rumsligt separerade grupper. En grupp nära stran
den och en grupp ca trettio meter längre in. (jfr fig. 8 och 9). 

Ett djupast liggande kulturlager, på 110-150 cm djup under mark
ytan har påträffats närmast stranden. Det bestod av ett sammanhängande 
kulturlager under en antagen mesolitisk nivå med handtagskämor. Ut
grävningen av detta lager försvårades av inträngande vatten. Ett prov för 
C-14 analys lyckades utgrävarna dock få fram _(muntl. Lennart Sund
qvist). Provet daterades senare vid C-14 laboratoriet i Stockholm 
(7885±300 St-5191). 

Handtagskämor på Garaselet, som ju sedan 1975 utgjort riktmärket 
för dateringen av denna teknologiska tradition i Norrland till tiden 8000 
BP, sammanhänger i rummet endast med en av anläggningsgruppering
arna under sedimentpacken, nämligen ansamlingen av tidiga anlägg
ningar nära sjöstranden (fig. 10). 

Den här bilden kan tolkas på flera olika sätt. Samband i rummet be
höver inte nödvändigtvis betyda ett kronologiskt eller kulturellt sam
band. D. v. s. handtagskämoma behöver inte kopplas samman med 
gruppen anläggningar nära stranden. Om man däremot tror att det är så 
kan olikheter i den rumsliga fördelningen inte bara förklaras kronolo
giskt. M. a. o. gruppen med anläggningar långt från stranden men utan 
handtagskämor kan vara samtida med de nära stranden. Skillnaden i ut
bredning kan vara betingade av t. ex. funktionella orsaker. Man har helt 
enkelt gjort olika saker inom olika delar av en och samma boplats. På ett 
ställe har man producerat och/eller deponerat handtagskämor. På ett an
nat ställe har man gjort något annat. Slutligen kan man ju också tänka 
sig att förkjutningar i rummet faktiskt betyder olikhet i tid. D. v. s. att de 
två anläggningsområdena i det undre, tidiga lagret, representerar olikti
da bosättning varav en tillhörande handtagskämetraditionen. 

Under punkt fyra i artikelns inledning tog jag upp möjligheten av att 
dateringarna av härdkol från Garaseletlokalen inte daterade hand
tagskämorna och att kolprovernas egenålder kan ha förskjutit datering
arna bakåt i tiden. Nu är det så att det kol som daterats 1974 inte är ved-
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Fig. 9. Plan över anläggningar under sedimentpacken i Garaselet. Punkterna 
markerar fyndplatser för handtagskärnor. - Plan of the features under the sedi
ment layer at Garaselet. The <lots mark the spots where handle cores were found. 

artsbestämt. Vi vet således inte vilken typ av ved som nyttjats för analy
serna, följdaktligen ej heller deras egenålder. Ett av proverna, gjort på 
brända ben, har ingen egenålder men ett mycket stort statistiskt mätfel 
(± 300 år). Vi får således acceptera att de först genomförda dateringarna 
kan ha en hög egenålder. Hur stor är omöjligt att bedöma, men det kan 
om man beaktar att brännved ofta tas från torrfuror, handla om åtskilliga 
hundra år. 

Under punkt fyra, tog jag även upp behovet av att utföra förnyade da
teringar av kol från anläggningar på boplatsen. Åtta prover togs därför 
från anläggningar spridda över hela grävnings ytan. Varefter en vedana-
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Fig. I O. Plan över C-14 daterade anläggningar i Garaselet. Det är uppenbart att 
de äldre anläggningarna samlas längst från vattnet. - Plan of the radiocarbon
dated features at Garaselet. It is evident that the earlier features are grouped to
gether furthest away from the water. 

tomisk analys urskiljde alla prover med en egenålder understigande 50 
år. Efter analysen visade sig enbart ett prov vara tillnärmelsevis så gam
malt som de dateringar som gjordes 1974. En sammanställning av gamla 
och nygjorda 14-C dateringar på kol från anläggningar i Garaselet (fig. 
11 ), antyder en kronologisk tudelning av det mesolitiska materialet. En 
fas kring 8 000 BP, en fas ca 6 000 BP. Placerar vi nu ut dateringarna i 
rummet ser vi att alla dateringar från den yngre gruppen (6 000 BP) 
hamnar nära vattnet. Alla dateringar från den äldre gruppen (8 000 BP) 
hamnar långt från vattnet. Den rumsliga separationen av anläggningar i 
kulturlagret under det sterila sandlagret i Garaselet kan således tolkas så 
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Fi?. 11. Garaselets C-14 daterade anläggningar. CIP-pollen kurvan tagen ur 
M11ler & Robertsson 1985. -The radiocarbon-dated features at Garaselet. The 
CIP-pollen graph has been taken from Miller & Robertsson ( 1985). 

att det föreligger skillnader i tid mellan områdenas anläggande. Det är 
därför sannolikt att det undre bosättningslagret i Garaselet, det under 
den rena sedimentpacken, representerar två åtskilda bosättningsfaser. 
En mellanmesolitisk och en senmesolitisk. Till den yngre av dessa faser 
kan en produktion av handtagskärnor rumsligt knytas. Det här betyder 
g1vetv1s mte att mtroduktionen av denna mikrospånteknolooi dateras till 
4 000 BP i Norrland. En genomgång av de norrlänska handtagskärnor
nas fyndkontexter och C-14 dateringar kommer med all säkerhet att visa 
att äldre dateringar kan knytas till denna tradition. Så t. ex. kan nämnas 
materialet från Gressvattnet i Ranafjällen vid svenska gränsen (Holm 
1991, s. 37). Här dateras en överlagrad horisont med handtagskärnor till 
tiden ca 6 900 BP. 

Provet från det allra understa kulturlagret nära stranden i Garaselet 
visade sig tidsmässigt sammanfalla med den äldsta horisonten manifes
terad av anläggningar 30 m från vattnet. Inte bara rummet utan stratigra
fins uppbyggnad spelar således roll för tolkningen av handtagskärnornas 
tldsställning. 
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Stratigrafin 

Stratigrafin på Garaseletlokalen är inte så ensartad som diskussionen 
hittills gett sken utav. Av sektionsritningarna framgår att lagerföljden 
består av ett flertal skilda lager med svämsand, linser av lera, skiktad 
sand och kulturmaterial som sotlinser etc. Typiskt för lagerföljden är 
den konsekventa lutningen från land ut mot vattnet (fig. 12 a och b). 
Geomorfologiskt kan hela sedimentpacken förklaras som resultatet av 
succesiva översvämningar av boplatsytan av mer eller mindre starkt 
strömmande vatten. Jordprofilen talar därför om för oss att anläggningar 
begravda under sediment långt från stranden rimligen bör vara äldre än 
sådana begravda under sediment nära stranden, då den sneda stratigrafin 
avsatts i succession. Det här förtydligar och förklarar resultaten av C-14 
analyserna av anläggningarna som ju separerade dessa i enlighet med 

detta. 
C-14 dateringar gjorda av humusprover tagna på skilda nivåer i sek

tionernas väggar (Robertsson & Miller, 1985, s. I 32), uppvisar en 
spännvidd från en äldsta datering på 5 560±175 BP vid 70 cm djup till 
2 980± 205 PB vid ca 40 cm djup. D. v. s. den äldsta dateringen sam
manfaller grovt sett med den senare av de mesolitiska faserna (fig. 12 c). 
Att inga dateringar i stratigrafin hänförs till den äldsta mesolitiska fasen 
är lätt att förklara då alla prover togs närmast stranden och endast ner till 
70 cm djup. Den datering som gjordes av det äldsta kulturlagret nära 
stranden kom ju som vi sett tidigare från 150 cm djup. Detta förklaras av 
den sluttande stratigrafin. Dateringarna av humusskikten i stratigrafin på 
boplatsen, trots att de fått med bara de övre delarna av sedimentpacken, 
förstärker således bilden av både den relativa (de yngsta dateringarna 
ligger överst, de äldre underst) och den absoluta (den äldsta dateringen 
sammanfaller tidsmässigt med mesolitiska anläggningar på samma 
djup) med dateringen av denna. Närmast stranden finns de yngre meso
litiska skikten i den lutande stratigrafin så djupt som 70 cm under 
markytan. Trettio meter längre in påträffas på detta djup en äldre bosätt

ningsfas. 
Låt oss nu bortse från C-14 dateringarna och stratigrafin för en stund. 

Finns det andra rumsliga argument på Garaseletlokalen som pekar på en 
separering mellan de två områdena? Vi kan tex titta på fördelningen av 

resterna efter stenredskapsproduktionen. 
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A vslagsfördelning 

Fördelningen av huvuddelen avslag av porfyr inom grävningsområdet 
samlas i dess centrala delar med ett antal småkoncentrationer spridda 
över hela ytan. Nu vet vi, genom en analys av sammanfogade noduler, 
att avslag från en och samma produktion från den mesolitiska fasen 
vandrat vertikalt i sedimenten på så sätt att de fördelats över alla lager 
(Åkvist 1992). Vi vet också att mesolitiska föremål och avslag med sä
kerhet arbetat sig igen om den täckande sedimentpacken upp i lager 1 
och 2. Där kan de ha utsatts för olika kulturella och naturliga fördel
ningsmekanismer (t. ex. Schiffer 1976; Thorsberg 1982) Således, för att 
få en rättvisare bild av den ursprungliga mesolitiska avslagsfördelning
ens rumsliga spridning, avlägsnas de två övre skikten före analysen. Nu 
framträder en bild av två huvudansamlingar (fig. 13). De här ansamling
arna sammanfaller rumsligt med de ovan omtalade äldre och yngre an
läggningsgruppema. Två små avslagskoncentrationer dyker vidare upp 
på 100 cm djup vid det understa kulturlagret nära sjöstranden, det som 
enligt C-14 dateringarna var samtida med den äldsta anläggningsgrup
pen långt från stranden. 

En naturlig fråga blir nu om de här avslagskoncentrationema separe
ras inte bara i rummet utan även kronologiskt-kulturellt. Ett sätt att be
lysa den frågan är genom att försöka sammanfoga avslagsmaterialet till 
sammanhängande slagserier, slagserier genomförda av en mesolitisk 
människa vid en tidpunkt (jfr Cziesla m. fl. 1990 för exempel på sam-

Fig. 12 a och b. Två markprofiler från Garaselet som visar den typiskt ''sneda" 
stratigrafi som orsakats av succesiva översandningar i samband med högvatten. 
c. Schematisk bild av markprofilen som visar hur de daterade anläggningarna 
och humusskikten påvisar en sluttande stratigrafi. C-14 dateringar ur Sundqvist 
1978 och Miller & Robertsson 1985). -Two soil profiles (a and b) from Ga
raselet, showing the typical "oblique" stratigraphy caused by successive inunda
tions of sand in connection with periods of high water. (c) Diagram of the soil 
profile, demonstrating how the dated workshops and the humus layer show a 
sloping stratigraphy. Radiocarbon datings from Sundqvist (1978) and Miller & 
Robertson (1985). 
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Fig. 13. Plan över härdar och porfyravslagsfördelning i det undre mesolitiska 
lagret. Notera de två från varandra separerade avslagskoncentrationema. -
Plan of the hearths and the porphyry-flake distribution in the lower Mesolithic 
layer. Note the two separate concentrations of flakes. 

manfogningsstudier av vitt skilda material). Avslag från en produktion 
sprids givetvis inte bara i samband med tillverkningen utan även genom 
skilda kulturella aktiviteter t. ex. där avslag nyttjas i funktionella saman
hang. Fördelningen av avslagsmaterialet från en produktion säger såle
des något om relationen mellan olika delar av en boplats. Vad händer då 
om man sammanfogar det slagna porfyrmaterialet från de två huvud
grupperingarna i de undre lagren i Garaselet? Kopplas de ihop till följd 
av att avslagsmaterialet från en produktionsprocess spridits genom kul
turella aktiviteter, eller skiljs de från varandra genom avslagens olika 
fördelning? 
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Fig. 14. De sammanfogade avslagen och föremålen i Garaselet hänför sig i de 
fall det går att utreda till handtagskärnor och produktionsavfall från sådana. a. 
skal, b. kärnor, c. delar av skal. - In the cases which can be analysed, the 
joined-together flakes and the artefacts at Garaselet belong to handle cores and 
the waste from the production of handle cores. (a) Flakes surrounding a "phan
tom" core, (b) cores and flakes, (c) only flakes. 
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Fig. 15. Polygon som visar den maximala utbredningen för avslag sammanfoga
de med handtagskärnor eller till delar av sådana. - Polygon showing the maxi
mum distribution of flakes joined together with handle cores or parts of handle 
cores. 

Totalt har under den senaste tvåårsperioden ett sextiotal skilda reduk
tionssekvenser sammanfogats'. De består av mellan 2 till 20 stycken av
slag. Somliga av reduktionerna hör samman men har ej kunnat fogas 
samman till en enhet. De flesta reduktionssekvensema kan heller inte 
utan vidare förklaras till sitt ursprung. Av formella redskapstyper har 
dock ett antal handtagskärnor kunnat fogas ihop, d. v. s. de redskapsty
per som påträffades i den yngre delen av boplatsen. Tre typer av reduk
tionssekvenser kan särskiljas: 

I. Skal, d. v. s. avslagen runt en handtagskärna där själva kärnan ej 
återfunnits. 
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2. Hela kärnor med runt om påförda avslagsserier. 
3. Delar av skal, d. v. s. ena sidan av en tillformning där kärnan sak

nas (fig. 14). Fördelningen i rummet av de här sammanfogningarna kan 
illustreras som ett polygon som täcker in den maximala spridningen av 
avslag från produktionen av handtagskärnor (fig. 15). Av fördelningen 
att döma tillhör inte bara handtagskärnoma - vilket vi tidigare visat -
utan även allt därtill hörande produktionsavfall undantagslöst avslags
koncentrationen som rumsligt knyts till de anläggningar närmast vattnet 
som radiometriskt daterats till ca 6 000 BP. 

Ytterligare ett argument har således lagts till de, vilka pekar på att det 
undre mesolitiska lagret i Garaselet bör delas upp i en äldre och en yng
re fas. Till den yngre fasen kan med ett förstärkt rumsligt argument hän
föras produktionen av handtagskärnor. 

Vad innehåller då den förment äldre avslagskoncentrationen? Kan 
den knytas samman med den kulturhorisont med skevpilar som diskute
rades ovan? Inga sammanfogningar av materialet har ännu gjorts. Där
emot har ansamlingens typologiska sammansättning definierats. Totalt 
nio avslag med sekundär tillformning har påträffats i detta område. 
Ingen av dem har något kronologiskt värde då de utgöres av skrapor och 
bearbetade avslag. Vi kan således inte i nuläget definiera var denna äld
re horisont ska placeras in i en norrländsk teknologisk kultursekvens. 

Benavfallets fördelning 

Allt tyder så här långt på en kronologisk separation och möjligen även 
en teknologisk sådan mellan två grupper anläggningar i det undre, me
solitiska skiktpaketet i Garaselet. Även andra fyndmaterial kan nyttjas i 
försöken till en separation mellan områdena. Ett omfattande djurbens
material hart. ex. insamlats vid grävningarna. Detta består till största de
len av starkt förbrända ben ansamlade i koncentrationer över grävnings
ytan i anslutning till härdar och kokgropar. Allt tyder på att de nyttjats 
som bränsle. 

En analys av benmaterialet visar på en begränsad artfördelning 
(Backe manus) med bäver som helt dominerande art. Det finns många 
aspekter som kan tas upp här i ett försök att polarisera ett äldre och ett 
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yngre område i Garaselets mesolitiska nivå. I den här analysen nöjer jag 
mig med en enkel artJämförelse. Spridda i rummet ser vi att koncentra
tioner som kan betraktas som skilda händelser, indikerar totalt minst 17 
bränningstillfällen. Om vi ser till kompositionen av de här bränninoarna 
är det uppenbart att bäver utgör det enda brända benmaterialet i se; fall 
fisk i ett fall. Enbart bäver och fisk förekommer i koncentrationer 5 oor'. 
Bäver fisk och älg förekommer tillsammans i två koncentrationer i 

0

ö
0

v
rigt är kompositionen olika med älg, björn, fisk och bäver. Noterbart är 
att älg- och björnben aldrig förekommer i en koncentration ensamma 
utan i följe med bäver och fisk. Man kan hävda att koncentrationerna re
presenterar bränningshändelser baserade på en mer varierad och kanske 
opportunistisk jaktstrategi och sådana med en mycket ensartad jaktstra
tegi. Alg och björn ingår alltid i den förra strategin. Fördelat mellan en 
yngre och en äldre fas enligt det rumsliga argument som anfördes ovan 
ser vi snart att benmaterialet i det förmodat äldre materialet utskilj. er si; 

• • k "' pa tva pun ter. Bara där finns brunbjörn och bara där domineras bilden 
av en mer varierad jaktstrategi illustrerad av komplexa benkoncentratio
ner (fig. 16). 
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Biostratigrafin i området runt Garaselet 

Ett omfattande geologiskt provtagnings- och analysarbete har genom
först på fyndplatser och i myrar och bottensediment runt Garaselet inom 
ramen för ett större internationellt forskningsprojekt (lnternational Geo
logical Correlation Program). Projektet studerar paleohydrologiska för
ändringar i den tempererade zonen efter sista istiden (Robertsson & Mil
ler 1985). Arbetet med sedimentproverna innefattar flera olika analysty
per. I det här sammanhanget kommer jag enbart att kort beröra de pol
lenanalyser och C-14 analyser som presenterats av Robertsson & Miller 
(1985). Särskilt intresse ägnas åt kulturindikerande pollen (CIP) som i 
två skilda provkärnor spårades i liknande tidsintervall. 

Pollenanalyserna från provkärnor i Sikträskmyran nära Lappviken 
och från bottensediment i Garaselviken, visar att den organiska sedi
mentationen påbörjades snart efter områdets deglaciation. Al vandrar in 
ca 8 700 BP. Förhöjda inslag av kulturindikatorer kan med C-14 dateras 
till tiden ca 8 000 BP, 6 000 BP och 3 000 BP (Robertsson & Miller 
1985, s. 139). Kulturindikationer är givetvis svåra att belägga i samband 
med fångstekonomier men Robertsson & Miller tar upp en diskussion 
med hänvisning till andra forskares resultat, där apophyter studeras, 
d. v. s. sådana växter som alltid finns i den naturliga vegetationen men 
som gynnas av mänsklig aktivitet. 

Om vi tror på det här blir bilden slående. I mesolitisk tid ser vi på 
fyndplatsen Garaselet en tudelning av materialet i en äldre fas daterad 
till ca 8 000 BP, en yngre daterad till ca 6 000 BP. Biostratigrafiskt kan 
vi nu således belägga mänsklig aktivitet i området under just samma 
tidsavsnitt (jfr dateringar och CIP-pollen kurvan i diagrammet fig. 10). 

Diskussion 

Jag har fram till nu försökt visa att de äldsta C-14 dateringarna från Ga
raselet lokalen inte daterar handtagskärnehorisonten på platsen, utan 
sannolikt en tidigare, ännu ej definierbar kulturhorisont. 

Jag har vidare visat att det i norrländska fyndmaterial finns indikatio
ner på en kulturfas som karaktäriseras av bland annat sned- och skev
eggade spetsar. Om man väljer att tolka lokalerna med snedeggade spet-
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sar som nedslag av den fas som på Garaseletlokalen ger sig till känna 
som ett område med anläggningar daterade till ca 8 000 BP och därför är 
äldre än handtagskäme-fasen där, måste de ses som resultatet av en in
troduktion av folkgrupper från norska västkusten. 

Enligt Baudou (I 990, s. 9) fanns ett flertal möjliga invandringsvägar 
till Norrland under boreal tid. Bland annat uppmärksammas just det kor
ta avståndet mellan de norska fjordarnas inre delar och svenska gränsen 
" Der Abstand zwischen der heutigen schwedischen Grenze zum Arian
tik beträgt in den Innenfjorden manchmal nicht mer als einige duzend 
Kilometer". Rimligt vore väl då om handtagskämetraditionen anses vara 
den tidigaste manifestationen av en invandring (vilket den ju gör), att 
denna tradition påträffades just i " den Innenfjorden" på Norges väst
kust. Men är det så0 Nej, inget talar för det. Den mesolitiska kronologin 
i området som vi känner genom ett flertal arbeten (Möllenhus 1977; 
Bjerck 1983; Björgå 1983; Alsaker 1984; Bjerck 1986; Bjerck 1989; 
Nygaard 1989; 1990) nämner inte något om en sådan teknologisk tradi
tion i området. Ett faktum som också uttryckligen påpekas av t. ex. Mik
kelsen (1975, s. 7) och Bjerck (1985, s. 42). Bjerck menar att hand
tagskärnomas avsaknad i Västnorge kan bero på regional variation i 
stenteknologin eller på en lucka i källäget. Med tanke på den stora 
mängd platser som under årens lopp ändå påträffats, förefaller det sena
re alternativet mindre troligt. 

Således skulle den västliga vägen om Norrlands tidigaste befolkare 
var bärarna av handtagskämetraditionen, falla som tolkningsalternativ. 

En genomgång av litteraturen antyder således en gruppering av me
solitiska fångstgrupper i Nordskandinavien som delvis kan kopplas 
sammans med teknologiska traditioner. Utan att referera till en alltför 
omfattande litteratur eller direkta källstudier, kan en skissartad bild av 
två grova traditionsområden i atlantisk tid formuleras. Här ser vi en tra
dition i sydöstra Norge, i stort sett hela Sverige och nordligaste Finland. 
Möjligen kan Nordnorge dras med i denna. Här börjar man under loppet 
av senmesolitisk tid producera mikrospån på handtagskämor (fig. 17). I 
Västnorge görs detta under samma tid på koniska kärnor. Sett ur detta 
perspektiv måste kolonisationen av Norrlands inland antagligen juste
ras. 

Indrelid tar upp den första invandringen till Norge i slutet av sista is
tiden, under en tid då Norrland fortfarande var istäckt (Indrelid, 1975, s. 
10; se även Fuglestvedt 1990). Han, liksom senare Fuglestvedt, argu-
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Fig. 17. Handtagskärnornas ungefärliga utbredning i Skandinavien ca 8 000---
6000 BP. - The approximate distribution of handle cores in Scandinavia, c. 
8 000-6 000 B.P. 

menterar för en senglacial invandring av renjägare till västra Norge re
dan i Alleröd och/eller Yngre Dryas. De argument han anför är de arka
iska dragen i den tidiga Fosnakulturen på Västlandet (tvåeggade tånge
spetsar) och det faktum att områden i sydvästra Norge redan vid den ti-
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den var isfria. Sydösrra Norge var under denna tid istäckt och bestod i 
preboreal tid av ett skärgårdslandskap. De Fosnagrupper som karaktäri
seras av de arkaiska dragen i stenverktygens sammansättning blir såle
des av Indrelid betraktade som ättlingar till de senpaleolitiska renjägar
grupper som kan observeras på Nordeuropas slättland i slutet av istiden. 
I alla händelser påträffar vi grupper med en liknande teknologi i områ
det ännu när isen lämnat det inre av Norrland. M. a. o. handtagskärnetra
ditionen som enligt ovanstående bör ha spritts från sydöstra Norge eller 
svenska västkusten under loppet av atlantisk tid kan teoretiskt ha före
gåtts av jägargrupper från norges Västkust under tidigmesoliticum. 

I sin diskussion av ekonomiska och sociala förändringar i norrlands 
inland med början i mesolitisk tid, ca 8 000 BP, anlägger Forsberg ett lo
kalevolutionistiskt perspektiv. Kulturutvecklingen går från en resursbas 
i ett opportunistiskt fångstsystem mot ett alltmer komplext och planerat 
system. Detta bygger på en analys av boplatsmaterial från området där 
faktorer som terränglägen och fyndvariabilitet spelar stor roll i argu
mentationen. Han vill i denna ideartikel främst värdera basförutsättnino-

"' 
arna för en forskningsuppgift av den här typen där ett långtidsperspektiv 
kopplas med strukturella analyser av samhällsformeringar längs punkter 
på den tidsliga skalan (Forsberg 1989, s. 55). Kanske kan den här pre
senterade ideartikeln ses som ett bidrag till ett sådant arbete, där en yt
terligare punkt läggs till kedjan av samhällsformeringar. 

Den norska Fosnakulturens boplatser påträffas mestadels i kustlägen. 
Emellertid grävdes, som tidigare nämnts, under loppet av 60- och 70-
talen flera boplatser på den sydnorska högfjällsplatån som då ansågs 
vara säsongsboplatser tillhörande Fosnakulturen (Hagen 1963; Indrelid 
1973; 1975). Indrelid har senare ändrat åsikt om den tidiga dateringen 
av dessa platser då en lång rad C-14 dateringar pekar mot att de är sen
mesolitiska. Nygaard noterar detta men ställer sia samtidiot en anino e, b b 

kritisk, då platserna ligger vid goda fångst och jaktplatser vilka varit till
gängliga för människor från ca 7 000 f. kr. och framåt, d. v. s. de kan re
presentera flera bosättningar från skilda tider. Enligt Indrelid kan plat
serna delas in i sådana med snedeggade och skeveggade spetsar i lokala 
råmaterial samt platser med flintindustri karaktäriserade av koniska 
mikrospånblock, handtagskärnor och mikrospån (lndrelid 1975, s. 5). 

Indrelids datering av högfjällsboplatser som till sin karaktär så per
fekt synkroniserar med den mesolitiska kronologin för kustbundna plat
ser, till en sen del av mesolitikum ter sig oförståelig, C-14 dateringarna 
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till trots. Enligt Bang-Andersen (1989, s. 339) kan de två grupperna bo
platser delas in i en nordlig och en sydlig. Den sydligare på Hardanger
vidda skulle vara den yngre med C-14 dateringar ej äldre än ca 7 000 BP 
och med typiska Nöstved föremålsformer. "Large numbers of well 
formed microblades and the occurence of conical microblade cores and 
handlecores are characteristic" (lndrelid 1975, s. 5). Den nordliga delen 
av sydnorska höglandet karaktäriseras av typiska Fosnaföremålsformer 
somt. ex. de snedeggade spetsarna vilka (radiometriskt) kan dateras till 

tiden efter ca 8 500 BP. 
Senare har emellertid ett mindre antal boplatser av säker Fosnakarak

tär grävts ut dels i sydnorska höglandet (Bang-Andersen 1988; I 989; 
J 990), dels i nmT, i Tröndelag (Gustafsen 1986). Under tidigmesoliti
kum har jaktgrupper befunnit sig i inlandet, vare sig man nu ser det som 
säsongsboplatser eller inte. Man kan notera att kustboplatserna är rela
tivt sett "stora" och har hög variabilitet mätt i antalet fornsakstyper, jäm
fört med fjällokalerna. Ur det perspektivet tycks det således finnas fog 
för en teori om Fosnakulturens säsongsmässiga rörlighet, mellan kusten 
och inlandet. Huvudboplatser i kustlandet, platser för mindre "task 

groups" i inlandet. 
Vänder vi oss så till den svenska västkusten och den till Fosnakultu

ren svarande Hensbackakulturen, påträffas dess boplatser också i in
landslägen, mer än tio mil in i landet (Kindgren 1985, s. 160). Vidare 
vet vi ju att de preboreala boplatsfynden i Danmark nära nog uteslutan
de påträffas i inlandsmiljö. Och då får vi komma ihåg att det är ett axiom 
bland arkeologer att kustboplatserna under denna tid i området sedan 
länge är dränkta av havet (jfr t. ex. Fischer 1978), d. v. s. även här kan ett 
antagande om säsongsberoende pendling mellan kust inland beläggas. 
Om tolkningen av fyndmaterialets vittnesbörd är riktigt, har vi under ti
dio mesolitisk tid sannolikt ett mobilt system med planerade årscykler 

"' baserade på förhandsförståelse för bytesdjurens säsongsvisa vandringar 
och för deras relativa tillgängighet årstidsvis. Med den här, uppriktigt 
sagt naturdeterministiska anstrykningen i tolkningen av boplatserna i 
rummet kan vi kanske dra ihop trådarna. 

Ett mönster börjar ta form där utvecklingen av lokala mesolitiska 
redskapstillverkningstraditioner utbildas. De skeveggade och eneggade 
spetsarna återgår möjligen på liknande spetsar typiska för den senglacia
la Bromrne och/eller Ahrensburgkulturen. Fynd av den tidens spetsar 
gör vi i senglaciala miljöer i Nordtyskland, Nederländerna, Danmark 
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och Skåne. Sannolikt finns de även längs svenska Västkusten, nu till 
skillnad från de kontinentala fynden, representerande kustboplatser. 
Skall vi tro Indrelid, Mikkelsen och Fuglestvedt så kan renjägande grup
per redan under senglacial tid nått norska västkusten. 

I preboreal tid har Maglemosekulturen tagit form i Skåne-Blek:inge
Småland samt Danmark karaktäriserad av lokalt definierade grupper 
markerade genom skillnader i stenteknologin. Gemensamma drag är 
lancettmikroliter, geometriska mikroliter etc. Motsvarigheten på Väst
kusten, Hensbackakulturen samt i sydöstra Norge, västra Norge samt i 
Tromsöområdet den s. k. Fosnakulturen, karaktäriseras nu bland annat 
av den utklingande istidens tångespetsar och snedeggade spetsar. 

De snedeggade och skeveggade spetsarna försvinner från fyndmate
rialet i sydöstra Norge och Västnorge ca 8 500--,8 000 BP men fortlever 
sannolikt bland jägargrupper i nordligaste Norge genom hela mesoliti
kum. I senmesolitikum dyker även liknande spetstyper upp i den finska 
Suomosjärvikulturen. 

Handtagskärnorna dateras i Sydskandinavien till sista delen av boreal 
tid, d. v. s. strax före år 8 000 BP. Sannolikt upptas traditionen på väst
kusten och i södra Norge 500 till 800 år senare. I östra Mellansverige 
dateras liknade industrier till tiden 7 000 BP. I Norrland vet vi inte. 

Det finns som situationen i Nordskandinavien nu tecknar sig, åt
minstonde två sätt att se på Rastklippan-Lappviken-Garaselet-kom
plexet. En av eller båda platserna med skevpilar på svenska sidan kan 
ges en tidigmesolitisk datering och på så sätt kopplas till fyndplatser 
med Fosnaelement på norska västkusten. Åtminstone Rastklippan som 
ligger nära kusten kan då ses som en säsongsbosättning tillhörande den
na kulturgrupp. En säsongsbosättning liknande den som illustreras av 
högfjällslokaler i sydöstra Norge och det inre av Sör-Tröndelag. 

En av eller båda fyndlokalerna med skevpilar kan även ges en mel
lan- eller senmesolitisk datering och då kopplas till det nordliga Komsa
området. Fyndlokalerna kan i det sammanhanget jämställas de nu kända 
inlandsboplatserna på Finnmarksvidda samt Devdis-lokalen i det inre av 
Troms. 

Som det nu ser ut kan man inte finna några goda argument för att tol
ka materialet på vare sig det ena eller andra sättet. Däremot kan man ju 
inte, även om man tröttats under arbetets gång, undgå att förstå hur pro
jektet skall fortsätta för att bygga upp sådana argument. 

En möjlighet är att försöka koppla ihop Garaselets äldre fas med de 
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här platserna. En noggrann analys av det förment äldre fyndmaterialet 
där kan kanske skapa en kontakt. Den fysiska kontakten i form av en 
sammanfogning av ett råämne av porfyr där ena delen påträffades på 
Lappvikenlokalen, det andra stycken vid Garaselet, är väl mera en lustig 
detalj i sammanhanget. Vad som måste förstås är de teknologiska tradi
tioner avslagsmaterialen representerar. I det sammanhanget framstår det 
lika självklart att man genom sammanfogningar av de slagna porfyr
och kvartsitmaterialen från Rastklippan och Lappviken kan försöka de
finiera det teknologiska traditionssammanhang som pekas ut av skevpi

larna. 
C-14 analyser av både Rastklippan- och Lappvikenlokalerna återstår 

också att göra. Även om läxan från Garaselet visar på betydelsen av att 
lokalt studera kolprovernas fyndsammanhang, kan man hysa den för
hoppningen att C-14 dateringar skall peka ut lokalernas ålder. Bäst vore 
naturligtvis att genomföra förnyade undersökningar av de här lokalerna 
för att säkra bättre prover för datering. 

Garaseletlokalen kan således i skrivande stund inte kopplas samman 
med vare sig Rastklippan eller Lappviken. Sambandet är ännu så länge 
rent hypotetiskt. Skulle det nu visa sig att både Rastklippan och Lappvi
kenlokalen tillhör den mellanmesolitiska horisonten och kopplas llll 
Komsa området, måste man givetvis fråga sig vad den äldre horisonten 
på Garaselet representerar. Den frågan kan bara ställas nu, inte diskute
ras i ett välavgränsat rum. 

Den här artikeln är bara en liten början på ett större arbete rörande 

Norrlands första bebyggande. 

Slutord 

Vad har vi nu lärt oss av detta, förutom att Norrlands första begyggande 
verkar vara mer kompext än vad som tidigare antagits? Alldeles uppen
bart är det så att en läxa man kan lära är att C- 14 sanningar är svåra att 
rubba. Det är typiskt att de tidiga dateringarna från Garaselet under en 
följd av år bundit och automatiskt gjort alla tidiga C-14 daterade fynd
platser till "handtagskärnetradition". Kanske är det så, att man mot _bak: 
grund av den rumsliga analysen av Garaselet nu med hopp om att första 

45 



Kjel Knwsson 

mer kan göra liknande studier av andra, genom C-14 analyser identifie
rade tidiga fyndlokaler. Jag håller en tjuga på att man kommer att finna 
annat än hantagskämetradition i anslutning till de daterade anläggning
arna. Åtminstone i norra Norrland. 

Summary 

In this article, I discuss a chronological and culture-historical problem 
concerning the earliest settlement in Norrland. The interior of Norrland 
has long been regarded as a remote region uninhabited in early prehis
toric times-a country with an obscure and not particularly exciting pre
history. It was not until the end ofthe sixties that the archaeologists real
ized that Norrland had a Mesolithic tradition that extended back as far as 
the early Atlantic period. Finds of the Jeading artefact of that period
the handle core-at several sites in the interior of Norrland pointed in 
that direction. A couple of sites with such material were excavated dur
ing the early seventies, one of which-Garaselet in Västerbotten--could 
be radiocarbon-dated to c. 8 000 B.P. Garaselet, which is orre of the few 
dwelling sites in Norrland with a stratigraphy, displayed a find layer, 
covered by thick layers of sand, that contained handle cores, hearths, 
cooking pits and bone accumulations datable to precisely that period. 

This dating has long puzzled the archaeologists, as it makes the 
handle core just as ancient in Norrland as in its hypothetical area of ori
gin in southern Scandinavia. However, the dating has been accepted and 
in the past 20 years nothing has happened to persuade the archaeologists 
to change their minds about this. On the contrary, fresh finds and exca
vations of sites with handle-core traditions have confirmed this techno
logical horizon as the earliest cultural manifestation in Norrland after 
the recession of the inland ice-cover. 

In the present article, I have chosen to question this picture. I start 
with analyses of the stratigraphy at the Garaselet site, which is still, 20 
years after the excavation, the oldest known find-spot in Norrland. 

In a doser examination of the stratigraphic structure of the site and 
an evaluation of fresh radiocarbon analyses, carried out partly in 1983 in 
connection with a geological analysis ofthe sediment and partly in 1992 
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by myself, it was discovered that the lower, Mesolithic leve! at Garase
let could be divided into two phases----one find horizon dated to c. 8 000 
B.P. and the other to c. 6 000 B.P. A spatial analysis of the find spot 
showed that these differently dated features were grouped in two dis
tinct areas. A mapping of the distribution of the handle cores then 
showed that they could be connected spatially with the features of the 
later horizon, i.e. they dated from the period around 6 000 B.P. Th1s dis
tribution picture was explained by a stratigraphic analysis of the sedi
ments, which, it turned out, sloped down and became thicker towards 
the shore which deliminated the site to the north. An analysis of the arte
fact material connected with the earlier hearths yielded no further infor
mation about the tradition which had left these traces of settlement. 
However, this tradition bad no connection with the handle-core tradi-

tion. 
On the northern shore of the Garaselet inlet, a find spot named Lapp

viken was excavated during the eighties and found to contain, inter alia, 
a material of struck porphyry. A fresh analys is of this material was made 
in connection with an inventory of material in the area around Garaselet 
in a search for the hypothetical early horizon. In this connection, a 
number of skew-edged arrowheads were shown in the find material, i.e. 
a type of find which can be primarily compared with the early Meso
lithic material from Fosna on the west coast of Norway and w1th the 
early and middle Mesolithic material found in the distribution of the 
Komsa culture in northern Norway. The discovery of th1s matenal led 
on toa find spot in the Tärna mountains some miles from the Norwegian 
frontier in Lappland. On a rock in the Tärna lake, a find material con
taining similar, skew-edged arrowheads was encountered at the begin

ning of the seventies. 
The fresh interpretation of the Garaselet site and the material from 

the Lappviken and Rastklippan find-spots form the background for a 
discussion and a hypothesis which suggests that Norrland was colomzed 
from the west in an early period of post-glacial time. It may have been a 
carrier of the Norwegian Fosna culture, whose representatives may, in 
their seasonal migrations, have made their way into the Swedish forests. 
But the material also supports an alternative hypothesis, which suggests 
that the early colonization of the interior of Norrland came from the 
north from the area of the Komsa culture. It is not until much later, after 
a codp!e of thousand years, that the handle-core tradition crops up in 
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Norrland. lf this tradition originated in a southem-Scandinavian context 
c. 6 000 B.P., its appearance in Norrland in the period 5 000-4 000 B.P. 
would not be illogical. 

Translated by Neil Tom.kinson 

Not 

1 Sammanfogningen av Garaseletmaterialet har till övervägande delen utförts av Helena 
Åqvist-Nordlund, Uppsala och Kristine Johansen, Trondhjem. 

Ett stort tack riktas till Lennart Sundqvist vid Skellefteå Museum som har gjort materia
let från Garaselet tillgängligt för bearbetning och som på alla sätt bistått med råd och dåd 
under arbetets gång. Det var också Lennart som gjorde mig uppmärksam på Lappviken

rnaterialet. 
En tacksamhetens tanke går också till min personlige välgörare Hans Christiansson som 

ju ursprungligen satte igång grävningarna i Garaselet. Min slav vid fyndbearbetningen och 
dataläggningen av fynden, Mattias Ahlbäck, måste ges en särskild eloge för visad arbets
lust och intresse för projektet. Slutligen, utan ekonomiskt bidrag från Berit Wallenbergs 
Stiftelse, skulle inget av detta åstadkommits. 
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