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ABSTRACT
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Five days in June 2018 Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap performed an 
archaeological survey of a Stone Age settlement at Västra Ramnebo 1:2 Misterhult parish, in 
the north of Kalmar County. The archaeological site is situated close to the lake Lilla Ramm 
at the southeast coast of Sweden. During the Mesolithic period, the site´s archipelagic 
character was even more prominent than today. At the time of occupation the settlement was 
situated close to the ancient shoreline. Now is it situated 35 – 40 meters above sea level due to 
land up lift. Quartz tools and flint artefacts are interpreted as traces of settlement activities in 
the former archipelago.
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INLEDNING
Under fem dagar i början av juni 2018 utförde Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap 
en arkeologisk efterundersökning inom delar av en nyupptäckt stenåldersboplats (Misterhult 
2235) på Korpebergt, Västra Ramnebo 1:2 i Oskarshamns kommun i nordöstra Småland (Se 
figur 1 och 5). Boplatsen, som påträffades våren 2017 av Michael Dahlin, uppvisade då 
omfattande skador efter skogsbruk. Viktig information om lämningarna riskerade därmed att 
förstöras  

Beslut om efterundersökning av boplatsen fattades 2018-05-04 av Länsstyrelsen i Kalmar län 
med stöd av 7 § förordningen (2010:1 121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer (Lst. Dnr. 431-4362-2017) (7:2-medel). I beslutet framgår att den tidigare 
okända stenåldersboplatsen skulle undersökas för att fastställa dess utbredning, innehåll och 
ålder. Resultaten från undersökningen ingår i uppbyggandet av kunskap om 
bosättningsmönster och kontaktvägar inom Marströmmens avrinningsområde under 
mesolitikum.

Ansvarig för projektet är Michael Dahlin. I fältarbetet deltog, förutom Michael Dahlin, 
arkeolog Titti Fendin samt amatörarkeolog Philip Seward. Rapporten har författats och 
sammanställts av Michael Dahlin med bidrag av Titti Fendin.

Undersökningen vid Korpeberget ingår i Michael Dahlin Arkeologi och Kulturlandskaps 
projekt ”Marströmmen. Litiska råvaror och rituella möten under mesolitikum”. Projektet 
omfattar bosättningsmönster inom natur- och kulturmiljölandskapet i nordöstra Småland 
under mesolitikum (9600–4000 f Kr) med särskilt fokus på vattensystemet Marströmmen. 
Genom arkeologiska inventeringar och riktade boplatsundersökningar undersöks ekonomiska 
och sociala strukturer samt rituell praktik i området under den aktuella perioden. Bland annat 
analyseras råmaterialanvändning och redskapsteknologier som ett led i kartläggningen av 
materialets kronologiska och kulturella hemvist (Dahlin & Fendin 2016, Dahlin & Fendin 
2018). 

Projektreferens är fil dr Björn Nilsson inom projektgruppen Blue Archaeology, Lunds 
universitet. 
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Figur 1. Översiktskarta över Kalmar län. Undersökningsområdets geografiska belägenhet är 
markerad med röd cirkel. Skala: 1:800 000. Lantmäteriet.

BAKGRUND

Boplatsen
Boplatsen ligger i skogsmark strax söder om Västra Ramnebo by, Misterhult socken. Läget en 
sydostsluttning, 35–40 meter över havet, som omges av skyddande berg i anslutning till sjön 
Lilla Ramm. Våren 2017 framkom att stora delar av markskiktet i sluttningen skadats kraftigt 
vid avverkning och markberedning. Markberedning används idag inom skogsbruket som en 
metod för att skapa bättre förutsättningar för nyplanterad skog. Det är dock en mycket 
destruktiv metod för fornlämningar inom kulturlandskapet. Boplatser av stenålderskaraktär, 
som den på Korpeberget, har i regel inte några synliga lämningar ovanför marken, vilket gör 
dem extra sårbara vid olika former av ingrepp.   

I sluttningen hade markberedningen lämnat djupa hjulspår och fåror där sotiga boplatslager 
rivits upp och tryckts samman. I de skadade kulturlagren sågs rikligt med slagen kvarts och 
även en del kristianstadflinta. Fyndmaterialet visade att det kunde röra sig om en boplats med 
mesolitisk datering. Att boplatsen var svårt skadad stod tidigt klart, men enstaka mindre 
skadade ytor samt några få helt oskadda delar fanns bevarade. Med tanke på skadeläget för 
stora delar av lämningarna i sluttningen bedömdes dessa ytor angelägna att undersöka och 
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dokumentera för att kartlägga boplatsens övergripande karaktär och ålder innan lämningarna 
förstördes. 

Boplatsen ligger i ett så kallat sadelläge mot sydost omgivet av skyddande högre bergssidor. 
Från bergsklacken öster om boplatsen har man en vidsträckt utsikt över landskapet runt Lilla 
Ramm. Själva boplatsytan består av svallade jordarter med ett större inslag av sandiga-grusiga 
fraktioner med inslag av enstaka större stenblock. Vegetationen innan avverkningen bestod av 
tallskog, vilket är det dominerande trädslaget i de lite högre terrängpartierna i Misterhult. 

Redan vid upptäckten framträdde platsen som avvikande i jämförelse med andra kända 
mesolitiska boplatser inom nordöstra Småland. Nivån över havet var 35–40 meter, vilket 
antyder en äldre datering än senmesolitikum – detta förutsatt att platsen varit strandbunden 
vid tiden för bosättningen. 

Figur 2. Vy från SÖ och upp mot boplatsen i juni 2018. Pilen visar de centrala delarna av 
boplatsen. Foto: Michael Dahlin. 

Boplatsen är naturligt avgränsad med berg i dagen och de högre bergssidorna innebär att 
boplatsen har ett väl skyddat läge från väder och vind och dessutom med en närliggande 
utsiktsplats med god översikt över det omgivande landskapet. Om boplatsen tidigare varit 
strandnära har detta varit ett optimalt läge för en grupp jägare och samlare. 
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Figur 3. Boplatsen i samband med upptäckten i maj 2017. Notera sluttningen med de 
omgivande och skyddande berghällarna. Notera också en av alla markberedningsskador inom 
ytan, som allvarligt skadat fornlämningen. Fotot taget från SÖ Foto: Michael Dahlin. 

Längre ned i sluttningen, runt nivåerna kring 25 meter över havet, stupar berget brant ned mot 
sjön Lilla Ramm. Terrängskillnaderna skapar här en tröskelnivå för havet. Genom denna 
tröskel har under historisk tid grävts ett dike i syfte att utdika en mosse några hundra meter 
längre väster ut. Om diket har haft en föregångare av en bäck är inget som framgår i det 
historiska kartmaterialet, men de är möjligt. I anslutning till tröskeln och diket reser sig berget 
monumentalt med stup på mellan 10-15 meter och skapar en tydlig passage in till det 
skyddande läget där den nu delundersökta boplatsen återfinns. 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGAR
Västra Ramnebo ligger i den norra delen av Oskarshamns kommun och Misterhults socken. 
Misterhult domineras av skogsmark som stundtals bryts av någon uppodlad dalgång. Området 
närmast undersökningen domineras av sjön Lilla Ramm, som är en del av ett sjösystem som 
ansluter till Marströmmen några kilometer nedströms. Lilla Ramm är en sprickdalssjö och har 
stundtals branta sidor ned mot sjön. Uppströms Marströmmen ansluter den vindlande Bodaån 
från det inre av landskapet där den står i förbindelse med ett flertal sjöar.
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Figur 4. Utsikt från boplatsområdet mot NNV och ut över sjön Lilla Ramm. Udden som 
skjuter ut från V är Ropareudden. Foto: Titti Fendin. 

Längst Marströmmens stränder och sidor breder ädellövskogen ut sig med inslag av ek, lind 
och asp. Högre upp i terrängen i de utsvallade moränjordarna tar barrskogen vid, främst tall. 
Högst upp i terrängen går bergen i dagen och hällmarkerna med renlav och ljungbestånd 
breder ut sig. 
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Figur. 5. Karta över undersökningsområdet och dess närmaste omgivningar. Den undersökta 
boplatsen är markerad med en röd cirkel. Skala: 1:10 000. Lantmäteriet. 

Flera mesolitiska boplatser har påträffats kring Lilla Ramm vid sjöns norra del och inom 
nivåerna 20–25 meter över havet. Merparten är inte arkeologiskt undersökta, men i flertalet 
viltskador har rikt fyndförande kulturlager blottlagts. Sammansättningen av råmaterial, 
tillsammans med höjden över havet, antyder en datering till mellan- och senmesolitikum 
(RAÄ 2243 och 2254).

Inom området Marströmmen har ett mindre antal mesolitiska boplatser delundersökts. Några 
kilometer norr om Korpeberget delundersöktes en senmesolitisk boplats vid Svingen (RAÄ 
689). Boplatsen var mycket rik på slagen kristianstadflinta och ett stort antal mikrospån av 
samma material (Dahlin & Fendin 2016). Knappt en kilometer söder om Korpeberget har en 
mycket fyndrik senmesolitisk boplats delundersökts. Platsen kallas Lilla Ramm (RAÄ 2237) 
efter den intilliggande sjön. Boplatsen uppvisar ett mycket rikt material med slagen 
kristianstadflinta, skiffer, grönstenyxor och en stor andel mikrospån och tvärpilar. På platsen 
har ett flertal anläggningar undersökts (Dahlin & Fendin 2018). Gemensamt för de båda 
platserna är att de har en mycket stor andel kristianstadflinta, vilket är ovanligt för de 
senmesolitiska boplatserna direkt norr och söder om detta vattendrag. 

Däremot saknas än så länge spår efter neolitiska bosättningar i området. Bronsåldern finns 
representerad vid Västra Ramnebo, där det finns en rik rösemiljö med ett centralt beläget röse 
och flera i terrängen kringspridda runda stensättningar (RAÄ 331, 332, 333, 334, 335 och 
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336). I anslutning till byn hittades under 1700-talet en dubbelspiral av brons, typen dateras till 
sista fasen av den yngre bronsåldern 700–500 f.Kr. (SHM 335). 

Järnåldern är svagt representerad i Misterhult socken, endast ett antal ytfynd av ovala 
eldslagningsstenar är kända från området. I ortnamnsmaterialet finns inga typiska namn som 
kan vittna om en fast bosättning under äldre järnålder. Trots detta finns enstaka gravar som 
räknas tillhöra äldre och yngre järnålder. Flera av socknens järnåldersgravar är märkligt nog 
rösen och stensättningar utan jordfyllning, med andra ord uppvisar de bronsåldersdrag. Ett 
mindre antal gravar har undersökts inom området, bland annat finns gravar med dateringar till 
äldre järnålder längs Tunaåsen. Här återfinns även traktens enda kända höggravfält från yngre 
järnålder (RAÄ 1958). Järnålderns lämningar i området har med andra ord en klar koppling 
till grusåsen, vilken förbinder kusten med inlandet. Även ute vid kusten har ett flertal gravar 
med dateringar till yngre järnålder–tidig medeltid undersökts. De kan sannolikt kopplas till 
fiske och sjöfart. Att Misterhultsområdet inte varit helt öde under järnåldern antyder även 
pollenprover från området. De visar att trakten från och med yngre järnålder betades av 
boskap och i viss mån även odlades. Hur bebyggelsen eller markanvändandet sett ut under 
denna tid är dock inte känt i detalj (Dahlin 2017).  

Västra Ramnebo omtalas för första gången i Kronans jordebok 1543 och stavades då Westre 
Ramneboda. På platsen fanns då ett helt och ett halvt kronohemman, vilka sannolikt etablerats 
redan under medeltiden (Axelsson & Rahmqvist 1999). Under 1700- och 1800- talen har 
sluttningen på Korpeberget, där den aktuella boplatsen ligger, nyttjats som hagmark. I 
närheten fanns då mindre åkrar vilka nyttjades av ett närliggande torpställe. Om detta vittnar 
än idag små oansenliga röjningsrösen i terrängen. Dessutom tycks en del utdikningar av 
våtmarker ha utförts invid Korpeberget (G63-63:3 Storskifteskarta Västra Ramnebo 1815). 

Arkeologisk potential
I början av 1990-talet skedde ett stort forskningsframsteg inom östra Mellansverige när det i 
samband med riktade inventeringar påträffades ett större antal tidig- och mellanmesolitiska 
boplatser. Boplatserna påträffades på Södertörn, Mälarområdet av Dag Hammar och Roger 
Wikell samt inom Kolmården (Hammar & Wikell 1994). Mattias Petersson och Roger Wikell 
har sedan dess fortsatt de arkeologiska undersökningarna inom området och kunskapen om 
områdets mesolitikum går ständigt framåt (Pettersson & Wikell 2013). Även Patrik 
Gustafsson Gillbrand har ägnat mycket tid i området och skrivit ett flertal artiklar, bland annat 
om boplatsmiljöerna kring Kolmården (Gustafsson & Nordin 2010). Flera av områdets 
boplatslokaler är daterade utifrån teorier om strandförskjutningen. Ett antal arkeologiska 
undersökningar har också kunnat bekräfta detta (Wikell & Pettersson 2009). Om denna teori 
kring boplatsernas strandbundenhet är gångbar inom Misterhultsområdet vet vi ännu inte. 
Skulle det visa sig att boplatsen vid Korpeberget varit strandbunden, kan vi räkna med en 
datering till ca 8000 f. Kr (se nedan).

Inom nordöstra Småland är mycket få tidigmesolitiska boplatslokaler undersökta. Detta beror 
främst på att inga större exploateringar har utförts inom de delar av landskapet som räknas 
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som attraktiva för bosättning under tidig- och mellanmesolitikum. Det är först under de 
senaste åren som riktade inventeringar efter mesolitiska boplatser genomförts. Kunskapen har 
därmed ökat något och det finns ett flertal förslag på boplatser med möjliga tidigmesolitiska 
dateringar. Provundersökningar måste dock först utföras för att man ska kunna veta något 
säkert. Med tanke på att endast ett fåtal arkeologiska undersökningar utförts inom området 
saknas än så länge grundläggande kunskapen om dessa tidiga bosättningar.  

I skrivandets stund har endast två tidigmesolitiska dateringar erhållits. Den första kommer 
från Plittorp i Misterhults socken där Arkeologerna UV-Öst undersökte en boplats 2015. 
Boplatsen daterades i huvudsak till senmesolitikum, men en äldre datering erhölls inom 
boplatsytan. Det är dock något osäkert, vilket bör framhållas, om dateringen har med själva 
boplatsaktiviteten att göra på platsen. Kolet som daterades kan ha kommit från trä som flutit i 
land (Hagberg 2017). 

Den andra lokalen ligger också i Misterhults socken, närmare bestämt ute på den avsides 
belägna ön Blå Jungfrun i Kalmarsund. Dateringen kommer från ett boplatslager som kan 
kopplas till en tidigmesolitisk boplats under ett klippöverhäng (Alexandersson m fl. 2015). 
Sannolikt har platsen använts i samband med säljakt. 

Ingen säker arkeologiskt undersökt tidigmesolitisk lokal finns således än så länge inom 
nordöstra Smålands fastland. Forskningen är dock i sin linda och mycket arbete kvarstår när 
det kommer till övergripande frågor om strandlinjeförskjutningen, bosättningsmönster, och 
kommunikationsvägar under mesolitikum i området. Vidare studier av råmaterialanvändning, 
tillslagningstekniker och bearbetning av råmaterialet är här en tillgång.  

I början av maj månad 2018 besöktes Korpeberget av projektgruppen från Blue Archaeology 
från Lunds Universitet med dendrokronologen Johannes Edvardsson, fil. dr. Ola Magnell, fil. 
dr. Björn Nilsson, fil. dr. Peter Norman, doktorand Arne Sjöström, arkeolog Giacomo 
Landeschi från Italien. Syftet med besökte var att få en bild av de mesolitiska lämningarnas 
utseende och ta del av erfarenheterna från undersökningsområdets forskningsresultat. Björn 
Nilsson, som leder projektet, är nu referensperson för det här aktuella projektet 
”Marströmmen. Litiska råvaror och rituella möten under mesolitikum”.

Inför undersökningen på Korpeberget kontaktades ytterligare ett antal experter på denna typ 
av boplatslokaler med tidigmesolitiska (9600–6700 BC) dateringar. Kenneth Alexandersson 
(Museiearkeologi Sydost) har stor erfarenhet av stenåldersundersökningar inom främst södra 
Kalmar län och Öland. Fil lic. Patrik Gustafsson Gillbrand (Sörmländsk Arkeologi) har 
undersökt flera tidigmesolitiska lokaler i Södermanland. Arkeolog Roger Wikell kontaktades 
också, då han var en av de arkeologer som först uppmärksammade denna typ av tidiga 
lämningar i Södermanland. Samtliga ovan nämnda personer har stor erfarenhet av det tidig- 
och mellanmesolitiska bosättningsmönstret från sina respektive geografiska områden, särskilt 
med fokus på råmaterialanvändning och föremålskronologier under tidig- och 
mellanmesolitikum. 
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STRANDLINJEPROBLEMATIK OCH BOPLATSLÄGEN

Inom Oskarshamnsområdet har en del kvartärgeologiska strandlinjeundersökningar utförts 
kring de tidigaste östersjöstadierna, Baltiska Issjön, Yoldiahavet och Ancylussjön (Svensson 
1989). Det senare Littorinahavet har däremot inte utretts i samma höga grad som de tidigaste 
östersjöstadierna, men genom arkeologiska undersökningar av strandbundna 
stenåldersboplatser har en översiktlig bild med tiden kunnat tecknas.

Högst stod Östersjön direkt efter att inlandsisen lämnat området och i trakterna av 
Oskarshamn kan vi räkna med att havet stod ca 110 meter högre än idag, vilket innebär att 
havet eller Baltiska issjöns strand låg ett par mil innanför dagens strandlinje (Svensson 1989, 
2001). Längre fram under stenåldern kom det som idag är fastland att vara en del av 
skärgårdens öar, sund och vikar.

Figur 6. Tabellen visar havsytenivån vid början och vid slutet av respektive stadie. Siffrorna 
inom parantes visar Baltiska issjöns nivå efter tappningen och Ancylussjöns högsta nivå vid 
Transgressionen. Siffrorna för Ancylussjön är jämförda med SGUs databas över tidigare 
strandlinjer (www.sgu.se, Svensson 1989, 2001, Påsse 2001). 

Östersjöstadie Period (f.Kr.) Meter Över Havet
Baltiska Issjön, (sötvatten) 12 500 – 9 600 110 – 60 (35)
Yoldiahavet, (bräckvatten) 9 600 – 9 000 35 – 20
Ancylussjön, (sötvatten) 9 000 – 5 900 20 – 20 (30 – 40)
Littorinahavet, (saltvatten) 5 900 – 2 000 20 – 10
Limneahavet, (bräckvatten) 2 000 – Nutid 10 – 0

Den arkeologiska undersökningen utfördes mellan 35–40 meter över havet, vilket tillåter en 
datering till tiden för Ancylussjön. Detta förutsatt att boplatsen varit strandbunden, vilket är 
det läge som på flera håll inom landet visat sig vanligt för boplatser med mesolitisk datering. 
Inom östra Mellansverige har flera 14C-analyser kunnat bekräfta bilden, att boplatserna har 
följt en vikande strandlinje och att de högst belägna boplatserna också är de äldsta (Hammar 
& Wikell 1994; Pettersson & Wikell 2006; Gustafsson & Nordin 2010). I skrivandets stund 
tycks detta åtminstone gälla för senmesolitikum och de neolitiska fångstboplatserna (Dahlin 
2004).  Stundtals har boplatser dock påträffats med betydligt högre läge än den dåvarande 
strandlinjen. Ett bra exempel på detta är boplatsen vid Blå Jungfrun, vilket sannolikt ska sättas 
i samband med säljakt. Utsikten ut över havet eller issituationen har troligtvis varit viktig i 
samband med den typen av jakt (Alexandersson m.fl. 2015; Dahlin 2018). 

http://www.sgu.se/
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Figur 7. Östersjön nådde som högst direkt efter inlandsisen och markeras av HK, det vill 
säga den högsta kustlinjen. Allt landskap under denna gräns har någon gång påverkats av 
havets svallande verkan. Efter Melkerud 2015. 

När äldre typer av boplatser undersöks är kunskapen om Östersjöns tidigare nivåer av stor 
betydelse. Det handlar om boplatsens höjd över havet och hur havet och svallpåverkan kan ha 
påverkat eller omlagrat tidigare avsatta kulturlager. Havets svallpåverkan har en eroderande 
verkan på en tidigare strandzon och materialet kommer då att omlagras. En tydlig 
svallavlagring består av fraktionen grus (2-20 mm) och ytterligare fraktioner som sand (63 m 
till 2 mm) och sten (20 – 200 mm) (Melkerud 2015).
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Figur 8. Karta över undersökningsområdet och dess närmaste omgivningar för ca 10 000 år 
sedan. Den undersökta boplatsen är markerad med en röd cirkel. Skala: 1:25 000. SGU.

För 10 000 år sedan tycks platsen för bosättningen ha legat i det inre av en skärgård, men även 
haft närhet till en mer öppen skärgård. Från boplatsen har man snabbt kunnat ta sig upp på 
bergen och fått en vidsträckt utsikt ut över fjärdmiljön.
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Figur. 9. Karta över undersökningsområdet och dess omgivande skärgårdslandskap för ca 
10 000 år sedan. Den undersökta boplatsen är markerad med en röd cirkel. Skala: 1:100 000. 
SGU.

Från den mer skyddade fjärdmiljön har det inte varit långt ut mot mer öppen skärgård. 
Samtidigt visar boplatsens läge att man har haft skyddande sund och passager att färdas i. 
Dessa har sannolikt varit mindre utsatta för väder och vind och lättare att färdas igenom. 

UNDERSÖKNINGENS MÅL
Den arkeologiska undersökningen på Korpeberget syftade till att på ett övergripande plan 
klargöra boplatsens utbredning, stratigrafiska förhållanden inom platsen samt dess karaktär 
och ålder.

Boplatsens höjd över havet ligger mellan 35–40 meter över dagens havsnivå, vilket är att 
betrakta som ett ovanligt högt läge för en strandbunden boplats under mesolitikum. Om 
platsen varit strandbunden, bör den därmed dateras till tiden för det tidigare Östersjöstadiet, 
Ancylussjön, 9 000–5 900 f.Kr. och tiden för dess maximala höjdangivelse mellan 30–40 
meter över havet ca 8 300 f.Kr. 

Dokumentationen kommer ligga till grund för framtida undersökningar som rör frågor kring 
bosättningsmönster och kontaktvägar inom Marströmmens avrinningsområde under 
tidigmesolitikum och mellanmesolitikum. En central fråga här är bergarters och flintors 
ursprung liksom hur redskapsteknologisk kunskap har förmedlats i det förhistoriska 
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landskapet. Fokus inför den planerade undersökningen kommer framförallt att ligga på 
daterande material.  

METOD OCH DOKUMENTATION
Undersökningen inleddes med en ytinventering av det skadade boplatsområdet. Synligt sot 
och skärvstenar noterades för att lokalisera lämpliga ytor att undersöka. Fyndmaterial som 
påträffas i den skadade boplatsytan insamlades och dokumenterades. Syftet med det senare 
var att kunna uppfatta boplatsens yta, skadornas omfattning, men de utgjorde också ett viktigt 
material för en tidsepok som vi inom området vet mycket lite om. I samband med 
ytinventeringen insamlades jordprover med en jordsond för att kunna utföra en fosfatkartering 
över boplatsområdet. Syftet med fosfatkarteringen var att tillsammans med fyndspridningen 
kunna avgränsa boplatsen i terrängen.

Då boplatsen var starkt skadad beslutades att det mest givande var att fokusera på fyndrika 
ytor, dessa skulle handrensas och dokumenteras. Ytorna sågs som 0,8 meter breda och ca 0,2 
m djupa fåror i sandig, grusig morän längs sluttningen. De var spår efter markberedarens 
framfart, och framträdde med någon meters mellanrum. Rutor upptogs inom de långa fårorna, 
totalt nio rutor samt därtill tre mindre ytor. Samtliga ytor och rutor grävdes för hand med 
skärslev. Rutorna, var 1 x 1 meter, grävdes lagervis och där lagren var mer omfattande i stick 
om 10 cm. Samtliga fynd insamlades och knöts till respektive ruta, lager och stick. 
Anläggningar undersöktes i sin helhet, där det var möjligt och dokumenterades i plan och 
profil. Samtliga fynd som kunde knytas till de olika ytorna och till anläggningar insamlades.

Dokumentationen gjordes i form av planritning i skala 1:20 och i profil 1:20 med tillhörande 
beskrivningar. Ytorna mättes in med GPS och en karta över området upprättades med 
samtliga ytor inmätta. Under hela undersökningen utfördes fotografering med digitalkamera.

Efter undersökningen fylldes samtliga ytor igen. 

ANALYSER
Vedart och 14C-datering
I undersökningsplanen ingick ursprungligen två vedartsanalyser och två 14C analyser. Då det 
var svårt att hitta lämpligt kol i de omrörda ytorna beslutades att utnyttja de ekonomiska 
medlen under övriga kostnader. Detta för att kunna bekosta ytterligare två vedartsprover och 
därmed öka möjligheterna att finna lämpligt kol att datera. Fem jordprover insamlades därför 
för vedartsbestämning med syfte att urskilja träkol med låg egenålder för 14C-analys. 
Vedartsanalysen utfördes av Erik Danielsson, Vedlab i Glava (Bilaga 1). 

Två av kolproverna från vedartsbestämningen skickades därefter för datering till 
Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet. Syftet med analysen var primärt att få veta 
lämningarnas ålder inom sluttningen, men också som ett underlag för vidare diskussioner 
inför framtida undersökningar inom området (Bilaga 2). 
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Fosfatinventering
I samband med ytinventeringen insamlades ett flertal jordprover (se figur 31). Syftet med 
fosfatkarteringen var att få en uppfattning om boplatsens utbredning. Avsatta fosfater kan ge 
vägledning om olika former av verksamhet inom en plats. Ytor som människor bott på 
uppvisar ofta förhöjda fosfatvärden som ett resultat av hantering av exempelvis bytesdjur, 
fisk, men också mänsklig avföring. Genom arkeologiska undersökningar har man kunnat visa 
att fosfathalten ofta minskar i äldre strandzoner (Risberg m.fl. 2007), vilket man också får ta 
med i beräkningen då proverna analyseras. Fosfatkarteringen utfördes av Philip Seward 
genom den så kallades spot-testmetoden.

RESULTAT

Undersökningen
Undersökningen inleddes med en ytinventering av boplatsområdet, främst i de av 
markberedaren orsakade skadorna. Platsen var beväxt med örnbräken vilket försvårade arbetet 
då det täckte stora delar av boplatsytan. Slaget stenmaterial, sotfläckar och skärvsten 
noterades och fick bli vägledande för placeringen av ytor och rutor. Insamlingen av slaget 
stenmaterial tillsammans med kol och skärvsten visade en fyndförande koncentration inom en 
cirka 30 x 20 meter stor yta. 

Figur 10. Boplatsen precis innan ytinventeringen påbörjades. Fotot taget från NV Foto: 
Michael Dahlin. 

Efter ytinventeringen beslutades att ta upp fem rutor (1–2, 5–8) inom oskadade ytor av 
boplatsområdet. De oskadade ytorna bestod av de cirka meterbreda remsorna mellan 
markberedningen djupa hjulspår och fåror. Förnaskiktet avlägsnades med fyllhammare, det 
var mellan 0,03–0,05 meter tjockt och mycket rikt på grövre rötter och rotfilt. Därefter 
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rensades och handgrävdes ytan med skärslev för kartlägga lagerföljd och anläggningar. Jorden 
sållades med 3 mm såll och fynd insamlades allteftersom.  

Ruta/Yta Anläggningstyp
3 Härd (Anl. 1)
4 Grop (Anl. 2)
4 Stolphål (osäkert) (Anl. 3)
9 Stolphål (osäkert) (Anl. 4)
9 Härd (Anl. 5)
10 Stolphål (Anl. 6)
11 Kulturlager (Anl. 7)
11 Kulturlager (Anl. 7)
Figur 11. Tabell över antalet anläggningar. 

Ytorna 3–4 och rutor 1–7 kunde i stort uppvisa två tydliga lager. Direkt under förnan vidtog 
det första lagret, 0,10–0,15 meter i genomsnitt, ett sedimentliknande lager med sand, fingrus 
och enstaka stenar. Detta övre lager innehöll endast enstaka fynd, spridda kolbitar och ett fåtal 
skärvstenar. Under detta lager vidtog ett 0,10–0,20 meter tjockt lager av mestadels finsand. 
Detta var det huvudsakliga fyndförande lagret och innehöll spridda kolbitar och enstaka 
skärvstenar. Därunder avtog antalet fynd och sanden övergick till markant rostfärg. Dessa 
iakttagelser gjordes endast vid rutgrävningarna, det vill säga de partier av sluttningen där 
jordlagren var mindre skadade. De större ytorna togs upp i de mycket skadade partierna av 
boplatsområdet, där var fyndtätheten något mindre, sannolikt på grund av att lagren rörts om. 
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Figur 12. De undersökta rutorna och ytorna. Kartan upprättad av Philip Seward. 

Rutorna 1 och 2 bestod endast av sandig till svagt grusig morän med inslag av enstaka 
skärvstenar och kolbitar. Inga anläggningar påträffades i dessa. I ruta 1 framkom en något 
osäker men svallat kvartsavslag och en tydligt svallad kärna av hälleflinta. 

Rutorna 5–7 togs upp i anslutning till Yta 4 och visade sig vara mycket välbevarade och kom 
därför att dokumenteras i plan och profil (se figur 13). 
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Figur 13. Planer och profiler över yta 4 och rutorna 5, 6 och 7.
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Figur 14. De undersökta rutorna och ytorna. Kartan upprättad av Philip Seward. 

Rutorna 1 och 2 bestod endast av sandig till svagt grusig morän med inslag av enstaka 
skärvstenar och kolbitar. Inga anläggningar påträffades i dessa. I ruta 1 framkom en något 
osäker men svallat kvartsavslag och en tydligt svallad kärna av hälleflinta. 
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Figur 15. Philip Seward sållar jorden från ruta 1. Bakom trädridån (röd pil) anas 
utkiksplatsen. Foto mot öster: Titti Fendin.

Rutorna 5–7 togs upp i anslutning till Yta 4 och visade sig vara mycket välbevarade och kom 
därför att dokumenteras i plan och profil (se bilaga). 

Ruta 8 var den ruta som togs upp längst ned inom boplatsytan. Rutan var relativt fyndfattig 
och saknade tydliga inslag av kulturpåverkade jordlager. Under ett 0,03–0,05 meter tjockt 
förnalager framkom två bitar av slagen kristianstadflinta. Flintbitarna låg precis i övergången 
mot ett ca 0,15–0,2 meter tjockt lager bestående av sand och grovgrus. Ett tiotal avslag av 
kvarts och kristianstadflinta framkom i det tjocka gruslagret. 

Lagret saknade en fyndförande horisont och fynden låg spridda inom lagret och på olika djup. 
Lagret gav ett intryck av att vara omlagrat eller kringsvallat av havet. Endast ett avslag av 
kristianstadflinta tycktes vara svallat. Ruta 8 låg fyra meter rakt nedanför Ruta 1. Det är dock 
endast mina egna iakttagelser. I diskussion med kvartärgeologen Gustav Sohlenius vid SGU 
framgår att delar av boplatsen kan ha utsatts för Ancylussjöns svallverkan. Sohlenius menar 
att gruslagret som iakttogs i Ruta 8 kan indikera att boplatsen påverkats av vågsvall varvid det 
grövre gruslagret skulle kunna ha avsatts (Gustav Sohlenius muntligt 2018-06-19),

Ruta 9 låg högst upp i terrängen och togs upp inom en yta som var svårt skadad av den 
tidigare markberedningen. Uppskattningsvis var redan ett 0,1–0,15 meter djupt lager skadat 
eller helt förstört av markberedningen.  Efter att ca 0,05 meter av sandig till grusig morän 
undersökts framkom på samma nivå två mörkfärgningar. Färgningarna var grå och med inslag 
av små kolbitar. Anläggning 4 bestod av en ca 0,15 meter i diameter stor färgning. Den visade 
sig senare vara 0,28 meter djup och liknade ett stolphål. 
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Anläggning 5 bestod av en ca 0,3 meter rund till svagt oval mörkfärgning. Den visade sig 
sedan vara ca 0,05–0,1 meter djup och innehöll små bitar kol och två 0,0,5–0,1 meter stora 
skörbrända stenar. Anläggningens avgränsning mot sydost var något oklar och det är möjligt 
att den fortsätter in inom det ännu ej undersökta området. Anläggning 5 kan utgöra resterna 
efter en härd. Den tycks hade endast mindre skador av markberedningen, sannolikt för att den 
låg något djupare, efter 0,05 meter sand och grus undersökts. Inga fynd gjordes inom ruta 9. 

Figur 16. Ruta 9. 
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Figur 17. Ruta 9, Anl. 4, stolphål eller pålrot?  Foto från Ö. Foto: Michael Dahlin.

 

Figur 18. Anl. 5, härdrest, ruta 9. Foto från NÖ. Foto: Michael Dahlin
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Rutorna 10-11

Rutorna 10-11 togs upp 0,5 meter nordöst om ett 3 x 4 x 1 meter stort stenblock. Rutorna 
placerades delvis i markberedningsskadorna. Delar av ytan var omrörd och skadad ned till ett 
djup av ca 0,-0,2 meter (se figur 19). 

Figur 19. Plan över rutorna 10-11 och lager 3 och 4 mot sydväst. Lager 3 visar 
stenpackningen (1) och omgivande opåverkat lager (2). Lager 4 visar stolphålet anläggning 
6, som framkom under stenpackningen.  
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Rutorna var relativt fyndrika. Slagen kvarts och en del kristianstadflinta framkom nästan 
omedelbart i det översta och följande lager. Rikligast var fynden i lager 2 och 3 med en 
dominans av slagen kvarts. Mot botten av lager 2 ökade framkom spridda förekomster av 
kolbitar, vilket ökade markant vid övergången mot lager 3. Lager 3 bestod av en 
småstenspackning av 0,05–0,1 meter stora hela, skörbrända och skärviga stenar. Några brända 
bitar av kristianstadflinta framkom även i detta lager. Lager 3 var 0,05–0,1 meter tjockt och 
inom rutornas begräsningar ca 2 x 0,8 meter. Med största sannolikhet ser vi lagrets yttre 
begräsningar och det sträcker sig sannolikt in till det större stenblocket. När stenlagret 
plockades bort framkom en ca 0,2 meter stor rund färgning, vilken visade sig utgöra ett tydligt 
stolphål. Stolphålet syntes inte förrän det överlagrande stenlagret hade avlägsnats. Kanske kan 
stenlagret tolkas som ett golv i en hydda och en hydda som legat intill ett stenblock. 
Stolphålet kan också tolkas som en del av en takbärande konstruktion. Markberedningen kring 
det stora blocket har varit mindre destruktiv och det är därför sannolikt att en relativt intakt 
hyddlämning kvarstår att undersöka i anslutning till blocket. 

Figur 20. Visar ruta 10 (överst) och 11 från SÖ och det framrensade lager 3. Foto: Michael 
Dahlin

Figur 21. Visar stolphålet Anl. 6 i plan från NÖ. Foto: Michael Dahlin.

Under stenlagret framkom två intressanta artefakter jämte slagen kvarts. Ett avslag av 
”ölandsflinta” eller ordovicisk flinta påträffades, vilket så gott som alltid brukar finnas 
representerad med ett eller ett par avslag på varje mesolitisk boplats inom Misterhult. Den 
andra artefakten bestod av ett retuscherat mikrospån, men proximaländen av spånet saknades.  
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Figur 22. Profil över rutorna 11 och 10. 

Lager 1. Ett 0,2-0,3 meter tjockt lager bestående av torv, mindre rötter och påförd jord från 
markberedningen. Enstaka kringspridda kvartavslag. 

Lager 2. Förna med riklig förekomst av smårötter och enstaka kolbitar. 

Lager 3. Sandigt till moigt kolblandat lager 0,08–0,1 meter tjockt lager bestående av 0,05–0,1 
meter stora hela, skörbrända och skärviga stenar. I lagret förekom rikligt med slagen kvarts 
och kristianstadflinta. Ett kolprov togs och visade sig vid vedartsanalysen bestå av tall. Det 
valdes senare ut för 14C-analys och dateringen visade 1020–1160 e Kr. 

Lager 4. Sandigt till moigt lager med enstaka kulturinslag med kolkoncentrationer och 
enstaka fynd av kvarts, kristianstadflinta och ordovicisk flinta. Lagret övergår successivt till 
undergrund. I lager 4 avtecknade sig ett stolphål. Ett kolprov togs och visade sig vid 
vedartsanalysen bestå av tall. Det valdes senare ut för 14C-analys och dateringen visade 555–
650 e Kr.

Fårorna som orsakats av markberedningen var ca 0,8 meter breda och 0,2 m ett djupa, vilka 
allvarligt skadat boplatsen. Tre markberedda ytor valdes för närmare undersökning. 

Yta 3 utgjorde endast en mindre del av en markberedd remsa. Ytan var kraftigt skadad och ca 
1,5x1,5 meter och låg intill två större stenblock. Inom ytan påträffades en skadad härd Anl. 1. 
Vid undersökningen framstod härden med sina relativt stora kolbitar och ytligt med skärvsten 
och skörbrända stenar som en sentida anläggning. 
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Figur 23. Härdrest (Anl. 1) inom yta 3 från Ö. Foto: Michael Dahlin. 

Figur 24. Profil över anläggning 1 inom yta 3. Upprättad av Michael Dahlin. 

Yta 4 togs upp inom en del av en markberedd remsa om 4 x 0,8 meter. Inom remsan framkom 
svaga mörkfärgningar och en av dessa visade sig senare vara en del av Anl.2. I botten av 
mörkfärjningen ca 0,2 meter ned framkom en mindre kolkoncentration jämte slagen kvarts 
och kristianstadflinta. Då ytan var skadad och den ursprungliga ytan var ytterligare 0,2 meter 
högre upp betyder det att kolet påträffades ca 0,4 meter ned under markytan. 
Rekonstruktionen av den tänkta gropen visar att den har ett samband med Anl.2. 
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Figur 25. Grop. Anl. 2 inom Yta 4 under utgrävning. Foto från Ö. Foto: Titti Fendin. 
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Figur 26. Yta 4 efter upprensning. Fläckvisa spår efter fyndförande kulturlager. Notera den 
avlånga knackstenen (röd pil) och det förmodade stolphålet (anl. 3) närmast i bild. Foto mot 
Ö: Titti Fendin. 
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Figur 27. Profil, stolhålsbotten (anl. 3) mot Ö. Foto: Titti Fendin. 

Anläggning 2 utgjordes i plan av en svåravgränsad mörkfärgning med enstaka uppstickande 
hela och skörbrända stenar. Profilen som anknöt till yta 4 visade svåravgränsad och otydlig 
mörkfärgning. Stenpackningen antydde dock att den letade sig åtminstone 0,2 meter ned. Den 
otydliga mörkfärgningen kunde anas ytterligare 0,2 meter ned och kan därför ha ett samband 
med kolkoncentrationen i Yta 4. 

Yta 12 togs upp inom en markberedningsskada. Ytan bestod av att ett ca 1,5 x 1 meter stor 
yta som framrensades och dokumenterades.  Skadorna var uppskattningsvis 0,10–0,2 meter 
djupa och jordtorvor hade vänts upp. Redan från början framstod ytan som mycket fyndrik 
och en större mängd slagen kvarts framkom inom ytan. Överst i lagerföljden fanns en horisont 
med förna, stora tallrötter och rotinfiltration. Därunder framkom ett lager som uppvisade 
likheter med lager 3 inom rutorna 10 och 11. Lagret var 0,08–0,1 meter tjockt, i fyllningen 
sågs enstaka träkol samt skärviga och ställvis skörbrända stenar, 0,05–0,15 meter stora. Här 
fanns även slagen kvarts och enstaka kristianstadflintor. Under detta lager framkom ett tunt ca 
0,05 meter tjockt mer urlakat lager som saknade stenar och kol, men innehöll slagen kvarts. 
Lagerföljden påminner i stort med figur 22, men saknade tydlig stenpackning.  
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Figur 28. Ovan delar av lagerrest inom yta 12. Foto: Titti Fendin.

Figur 29. Delar av lagerrest inom yta 12. Foto: Titti Fendin. 

Inom nivå 1 framkom en mängd avslag av kvarts och en del kristianstadflinta. Här framkom 
en viktig artefakt bestående av en blockfront från en handtagskärna av kvarts (Se figur 34). 
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Figur 30. Plan över yta 12

Fosfatkarteringen
I samband med ytinventering utförde Philip Seward en fosfatkartering genom insamlandet av 
jordprover och efterföljande analys. Resultatet från fosfatkarteringen visas i figur 31 och 
spridningen av förhöjda fosfatvärden hade en tydlig korrelation med fyndspridningen.

Syftet med fosfatkarteringen var att försöka avgränsa boplatsen och se hur de förhöjda 
värdena relaterade till fyndspridningen. Under undersökningens gång väcktes tanken om var 
strandzonen befann sig vid tiden för bosättningen. Totalt 14 jordprover samlades in och 
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Figur 31. Fosfatkartering och uppmätta rutor och ytor. Notera fläcken längst ned mellan 20-
30 m .ö. h här påträffades inte oväntat flera kvartsavslag i en äldre körskada. Upprättad av 
Philip Seward. 
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provtagningsplatserna redovisas i Figur 31. Ett av de fjorton proverna togs något utanför 
själva boplatsen och utgjorde ett så kallat referensprov. 

Proverna togs längst en linje och centralt genom det som sannolikt utgjorde boplatsytan. 
Utifrån linjen togs ett antal prover utanför denna för att fånga större och mer utbredda 
områden med förhöjning av fosfater. Fosfaterna tycks ha att göra med den mänskliga 
aktiviteten på platsen under mesolitikum. Värdena avtar dock längre ned i sluttningen, vilket 
även de ytplockade fynden gör. Strax nedanför 35-meters ekvidistans avtar fynden och 
fosfatvärdena. 

Tidigare studier har visat att fosfatvärdena avtar intill strandkanten för att öka något och avta 
igen. Det senare kvarstår att undersöka då inte tillräckligt många prover togs vid tillfället. I 
vilket fall anses detta ha att göra med att havet sköljt ut fosfater i havet, vilka senare 
ackumulerats i strandkanten (Risberg m.fl. 2010). Det är något osäkert, men enligt 
fosfatkarteringen skulle strandlinjen ha legat kring 30 m.ö.h. vid tiden för bosättningen. Detta 
antyder en datering till tidigmesolitisk tid och tiden för Ancylussjön. 

Fyndmaterial
Fyndmaterialet består av totalt 102 fyndposter och 589 artefakter. Fynd påträffades i samtliga 
upptagna ytor och rutor. Till största delen utgörs fynden av slaget stenmaterial i form av en 
knacksten, kärnor, slipstenar, en eventuell yxa av grönsten, mikrospån, avslag, splitter och 
övrigt slagna bitar (Se bilaga). Genomgång och klassificering av materialet utfördes av 
Michael Dahlin. 

Det mest förekommande materialet var kvarts, följt av kristianstadflinta. Endast ett fåtal bitar 
av hälleflinta, kvartsit och sydvästskandinavisk flinta påträffades.

Artefakt Material Antal
Plattformskärna Kvarts 3
Mikrospånkärna Kvarts 1
Mikrospån Kvarts 3
Mikrospån Kristianstadflinta 3
Bipolär kärna Kvarts 16
Bipolär kärna Hälleflinta 1
Skrapa Kristianstadflinta 1
Avslag bipolär Kvarts 64
Avslag plattform Kvarts 15
Avslag bipolär Kristianstadflinta 1
Avslag plattform Kristianstadflinta 7

Figur 32. Tabellen visar de av författaren identifierade artefakterna och klassificerade 
avslagen.

Kvarts
Vid undersökningen tillvaratogs 533 bitar kvarts om 782,2 gram. Kvartsen utgörs främst av 
klar till transparent till mjölkig typ. Endast ett fåtal bitar har varit glasklara och skulle kunna 



36

klassificeras som bergskristall. I vilket fall är kvartsen av mycket god kvalité. Liknande kvarts 
finns gott om i terrängen runt boplatsen. Kvartsen förekommer främst i ådror, men även som 
runda noduler ute i terrängen. Kvartsen var måttligt till rikligt företrädd i samtliga ytor och 
rutor som undersöktes. 

Ingen slagplats kunde konstateras, men förekomsten av splitter inom samtliga undersökta ytor 
antyder att sådana har funnits inom boplatsen. Samtidigt kan förekomsten av splitter och 
kärnor markera mer temporära slagtillfällen. 

Kärnorna utgörs i första hand av bipolära kärnor och endast ett fåtal plattformskärnor. Två 
osäkra mikrospånskärnor, en blocksida av en mikrospånkärna och tre mikrospån av kvarts 
påträffades. De osäkra mikrospånkärnorna liknar typiska kärnor av kvarts, men saknar säkra 
spår och avspaltningar för att det ska gå att säga något säkert. 

Figur 33. Mikrospån i kvarts. Foto: Michael Dahlin.
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Figur 34. Blocksida i kvarts, Handtagskärna. Foto: Michael Dahlin.

På de mesolitiska boplatserna förekommer ofta två typer av bipolära kärnor. Den första typen 
är ett resultat av där kraften riktades rakt in i kärnan. Energin från slaget gick rakt igenom 
kärnan. Detta resulterade i att kärnan minskade i omfång både i höjd och bredd, men den 
behöll sina proportioner och ger det kudd- eller mandelliknande formen. 
Den andra typen består av en typ som reducerar utifrån och in. Från kanten på en utformad 
plattform. Båda typerna reducerades med en direkt teknik och med en hammarsten. Den 
sistnämnda typen av kärna bär stundtals liknande kännetecken som spånkärnorna av typerna 
koniska, cylindriska och handtagskärnor (Molin & Wikell 2008). Det senare är även något 
som uppmärksammats av Erreth Callhahn (1987) i sin studie av kvartsmaterialet från Lilla 
Mark i Oskarshamn. Molin och Wikell frågar sig helt berättigat om inte de 
handtagskärneliknande kvartskärnorna efter hand övergår till små bipolära kärnor. Något som 
skulle kunna tala för detta är när de påträffas i samma kontext som mikrospån. Samtidigt kan 
mikrospånliknande avslag produceras med bipolär teknik, vilket gör att de har gått att 
använda på ett liknande sätt (Werthwein 2000; Molin & Wikell 2008). 
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Figur 35. Bipolära kärnor. Foto: Michael Dahlin.

Inga avslag med tydliga retuscher påträffades, men de kan mycket väl ha använts till skärande 
redskap trots frånvaron av tydliga spår (Callahan m.fl. 1992). En bruksskadeanalys skulle 
sannolikt ge en betydligt mer detaljerad bild av vad redskapen använts till. 
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Figur 36. Det slagna flint- och bergartsmaterialet procentuella fördelningar enligt antal. 

Kvarts
Kristianstadflinta
Bergskristall
Kvartsit
Hälleflinta
Sydvästskandinavisk flinta
Ordovicisk flinta

Vikt

Figur 37. Det slagna flint- och bergartsmaterialet procentuella fördelningar enligt vikt. 

Kristianstadflinta
Kristianstadflintan utgör den andra stora gruppen av tillvarataget råmaterial, men är trots detta 
betydligt mindre i antal och vikt än kvartsen. Kristianstadflintan framkom i samtliga upptagna 
ytor. Materialet tycks främst ha bearbetats genom plattformsmetod till skillnad från kvartsen. 
Detta blir särskilt intressant om man betänker att kvartsen är lokalt förekommande, medan 
kristianstadflintan tyder på sydliga kontakter. 
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I materialet har slagmetoden kunna avgöras av 8 av 48 bitar. Bland de mer utpräglade 
artefakterna påträffades ett helt och två fragment av mikrospån. Ett av de fragmentariska 
saknar proximalände, men är retuscherat på två sidor. 

Figur 38. Mikrospån i kristianstadflinta. Foto: Michael Dahlin. 

Övriga bergarter
Endast ett fåtal artefakter påträffades av andra material än kvarts och kristianstadflinta. Ett 
avslag av hälleflinta, ett av kvartsit, ett av bergskristall och ett av sydvästskandinavisk flinta. 
Fragment av slipstenar påträffades av kvartsit och finkornig granit. Dessutom påträffades en 
avlång knacksten i finkornig granit. 
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Figur 39. Knacksten av granit. Foto: Michael Dahlin.

I Ruta 5 framkom i botten av rutan ett yxliknande ämne i grönsten. Till formen liknande en 
oval trindyxa, men den var hårt vittrad och endast formen antydde att det kunde vara frågan 
om en yxa. 

Ben
Endast ett litet bränt rörben om 0,2 gram påträffades i Ruta 5. 
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Figur 40. Förmodad grönstensyxa. Foto: Michael Dahlin. 

Artefakter
Ett mikrospån beskrivs ofta som 50-60 mm långa och maximalt 10 mm breda (Olofsson 
1995). Det ska dock framhållas att detta är enligt den Sydskandinaviska definitionen och vi 
ser en betydande skillnad mellan flint- och kvartsdominerande områden i Skandinavien. 

Det tycks finnas en geografisk variation i när mikrospån börjar användas. Delvis beror detta 
på en faktisk tidsskillnad, men också på att definitionen av vad ett mikrospån är varierar 
mellan till exempel Danmark-Skåne och Mellansverige-Norrland (Molin & Wikell 2008). I 
östra Mellansverige finns belägg för mikrospåntillverkning av kvarts mellan 7500-4200 f.Kr. 
Till skillnad från Sydskandinavien saknas i östra Mellansverige fynd av mikroliter och 
mikrosticklar. Där emot finns ett mindre antal fynd av mikroliter från Östergötland (Molin & 
Wikell 2008, Larsson & Molin 2000). 

Inom Sörmland och Östergötland kan den kvartsbaserade mikrospånteknologin dateras till 
mellan 7500-4200 f.Kr.. Mikrospånkärnorna från Östergötland är varierande typer med 
exempel av koniska mikrospånkärnor eller handtagskärnor. Dessa kärntyper finns också i 
Sörmland bland de så kallade övriga mikrospånkärnorna.  Mikrospånen av kvarts blir ofta inte 
längre än någon eller ett par centimeter och mellan 4-8 mm breda. 
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Inom Oskarshamnsområdet, södra Tjust och vid sjön Krön (Vimmerby) har betydande 
mesolitiska och mestadels kvartsbaserade material insamlats (Dahlin 2004, 2005). Mikrospån 
och mikrospånkärnor av kvarts är relativt vanliga artefakter. Vanligast är de 
”sockerbitsliknande” kärnorna som närmast kan liknas vid handtagskärnor. Det förekommer 
även en del svagt koniska typer, men vanligast är den typ som insorteras under ”övrig 
mikrospånkärna” då den saknar de mer typiska dragen enligt de flintbaserade 
klassificeringsschemana. 

Datering
Sex kolbitar valdes för vedartsanalys och utav dessa valdes två för 14C-analys. Kolbitar av tall 
kunde kopplas till en tydlig kontext, som i detta fall utgjordes av ett bevarat kulturlager och 
ett underlagrande stolphål inom Ruta 11. Då det förekom rikligt med slagen kvarts i lagret så 
förväntades en mesolitisk datering. Kolet i det övre lagret gav en sentida datering till 1000-tal 
och tidigt 1100-tal, medan kolet i stolphålet kunde dateras till 500–600-tal. Det senare är dock 
inte helt förvånande då de närmaste omgivningarna runt de mesolitiska fynden uppvisar flera 
låga och flacka röjningsrösen. 

TOLKNING OCH DISKUSSION
Efterundersökningen av de genom skogsbruk skadade boplatslämningarna på Korpeberget 
syftade till att klargöra boplatsens utbredning, stratigrafiska förhållanden, karaktär och ålder. 
Boplatsen avgränsades genom ytinventering av artefakter och fosfatkartering. Fyndens 
spridning och koncentrationen av förhöjda fosfatvärden antyder att boplatsen varit 30 x 20 
(NV-SÖ) meter. 

De stratigrafiska förhållandena var något oklara då boplatsen skadats, men i de undersökta 
ytorna fanns en del samstämmiga likheter i lagerföljden. I huvudsak två lager kunde 
konstateras ett övre och något fyndfattigare med sandig till grusigt sediment. Under detta 
framkom ett betydligt fyndrikare lager bestående av ett betydligt mer sandigt sediment. 
Utifrån den begränsade ytan var det svårt att skaffa sig en bild av hur lagren tillkommit. De 
kan vara ett resultat av havets tidigare svallverkan vid tiden för Ancylussjön eller om det är 
andra orsaker som ligger bakom en eventuell omlagring av fyndmaterialet. En tydlig 
fyndförande horisont kunde inte identifieras eftersom både artefakter, spridda kolbitar och 
skärvstenar förekom inom båda lager, detta kan ha orsakats av markberedningen. 

Inom området förekom ett antal anläggningar i form av en grop, två härdrester, en 
kulturlagerrest, två osäkra och ett säkert stolphål. Spridningen på de upptagna ytorna 
medförde att det var svårt att konstatera några tydliga konstruktioner. De uppvisade 
varierande bevarandegrad, stratigrafiska förhållanden och färgningarna från anläggningarna 
framträdde olika tydligt. Det senare kan tolkas som en variation i tid, vilken delvis också 
antyds genom fyndmaterialet och 14C-dateringarna. 

För att fastställa åldern på boplatsen kan man arbeta utifrån klassiska frågor om fyndens 
kronologi och boplatsens höjd över havet. Fyndmaterialet bestod till ca 80 % av kvarts, 
enstaka artefakter som mikrospån och ett fåtal mikrospånkärnor kan datera platsen till 
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mesolitikum. Boplatser under mesolitikum brukar så gott som alltid ligga nära i anslutning till 
den forna strandlinjen och i detta fall till en strandlinje runt 30 meter över havet, vilket då 
berättar om Ancylussjön. 

Om havet varit inblandat i omlagringen av det fyndförande lagret på boplatsen måste det ha 
skett i samband med Ancylussjöns maximum runt 8 300 f Kr. Det är dock föga troligt då 
platsen saknar svallade flintor. Dessutom talar inslaget av en blocksida från en handtagskärna 
att åtminstone delar av boplatsen haft besök betydligt senare och då främst vid tiden för 
mellanmesolitikum 6 800–5 500 f Kr. Den branta terrängen och pasströskeln i söder gör att 
boplatsen blir tillgänglig först vid ett vattenstånd cirka 25 meter högre än i dag. Här vid 25-
meterskurvan har slagen kvarts påträffats och det är en lockande tanke att detta markerar 
platsen för de strandnära aktiviteterna och båttilläggningsplatsen.  Detta talar för att platsen 
bör vara samtida eller något äldre än tiden för Littorinamaximum cirka 5 800 f Kr. Kanske är 
den högre belägna och nu delundersökta ytan samtida med den betydligt lägre ytan. Den 
delundersökta ytan har då inte varit direkt strandbunden, utan den höga placeringen i 
terrängen kan kopplas till den goda utsikten från berget och ut över den forna fjärdmiljön.  I 
vilket fall är boplatsen en god kandidat till att vara den äldsta undersökta boplatsen inom 
nordöstra Småland. 

Figur 41. Den ungefärliga strandlinjen vid tiden för mellanmesolitikum. 

Koldateringarna visade sig ge en helt annan datering än mesolitikum. En plats som denna har 
använts under mycket lång tid och avsatt många olika spår. Runt boplatsområdet finns flera 
låga flacka röjningsrösen i ofullständigt stenröjd mark vilket tyder på äldre brukningsteknik. 
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En kolbit från ett lager med spridda skärvstenar och kolbitar daterades till tidig medeltid 
(1020-1160 e Kr.) och en kolbit från ett stolphål daterades till vendeltid (540-650 e Kr.). Trots 
att den nu undersökta ytan i sluttningen ytmässigt var ganska liten, ger dateringarna ändå en 
antydan om spår efter odling eller utmarksbruk inom området. Järnåldern och den tidiga 
medeltiden är en svårförstådd period inom Misterhultsområdet, men som redan nämndes i 
inledningen av denna rapport finns flera dateringar och pollenprov som visar att landskapet 
nyttjades under denna tid. Detta är en tid innan flertalet av gårdarna etableras. En tanke är att 
området under yngre järnålder och tidig medeltid nyttjades som ett utmarksområde i utkanten 
av de mer etablerade järnåldersbygderna. Den aktuella undersökningen ger en antydan om att 
så också kan vara fallet inom Västra Ramneboområdet.  

Fyndmaterialet från undersökningen berättar dock en helt annan historia om platsens ålder. 
Fyndmaterialet var i huvudsak lokalt, men förekomsten av kristianstadflinta kan på ett tydligt 
sätt berätta om kontakter söderut längst kusten. Det är ett mönster vi ser långt fram genom den 
förhistoriska tiden inom Marströmmenområdet, att kristianstadflintan blir ett av de mest 
dominerande råmaterialen. Boplatserna med en större andel kvarts tenderar att ligga något 
högre i terrängen, men ännu vet vi inte med säkerhet om kvartsboplatserna är äldre än de 
platser som uppvisar en större andel kristianstadflinta. En preliminär tolkning är att under 
tidig- och mellanmesolitikum dominerar kvartsen i redskapsmaterialet. Kristianstadflintan 
finns tidigt i materialet, men blir inte ett av de dominerande materialen förrän under loppet av 
senmesolitikum. Med flera framtida arkeologiska undersökningar kommer förståelsen kring 
redskapsmaterialets sammansättning och dess dateringar att öka. Det kommer dessutom att 
leda till en mer nyanserad bild vad gäller bosättningsmönstret under perioden tidig- 
senmesolitikum.

Under senmesolitikum tycks plattformsmetoden varit den vanligaste reduktionstekniken av 
kvarts och kristianstadflinta. Det är därför spännande att kunna notera att den bipolära 
tekniken är betydligt vanligare på boplatsen vid Korpeberget. Det kvarstår dock att kunna 
förklara om detta har med valet av råmaterial att göra, det vill säga i huvudsak kvarts, eller om   
valet av reduceringsmetod snarare speglar skillnader i tid. Förhoppningsvis kan framtida 
undersökningar inom området bringa mer klarhet i de många frågor som finns kring det 
mesolitiska kulturmiljölandskapet inom Marströmmens vattensystem.

En viktig fråga inför framtida undersökningar i området är hur man ska undvika att fler 
mesolitiska boplatser skadas genom skogsbruk. Boplatsen på Korpeberget var tidigare inte 
känd, vilket vi inte får glömma, den framkom i samband med skogsbruk och markberedning. 
Den skadade boplatsen understryker med tydlighet svårigheterna att skydda oupptäckta 
boplatslämningar utan synliga lämningar ovan mark. Detta utgör den mest problematiska 
fornlämningskategorin för det svenska skogsbruket. Sannolikt har en stor andel boplatser 
redan förstörts runt om i Sverige i samband med skogsbruk och många kommer tyvärr också 
att förstöras i framtiden. 

Utbildningsinsatser bland ”skogsfolket” är en lösning, men mest primärt är kontrollbesiktning 
innan avverkning och markberedning av antikvariskt kunnig person. Särskilt viktigt kanske 
när avverkningsytorna ligger i anslutning till sjöar och andra av erfarenhet välkända 



46

boplatslägen.  Detta har författaren iakttagit vid åtskilliga tillfällen. Det handlar då enbart om 
boplatser, men skador som uppstått genom skogsbruk gäller även i stor utsträckning 
fornlämningar som är väl synliga ovan mark som t.ex. röjningsröseområden och fossil 
åkermark. 

Figur 42. Michael Dahlin på utsiktsplatsen invid Lilla Ramm, omedelbart öster om boplatsen. 
Foto Titti Fendin.

 SAMMANFATTNING
Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap genomförde en arkeologisk efterundersökning 
av en genom skogsbruk skadad stenåldersboplats. Boplatsen låg vid Västra Ramnebo i 
Misterhults socken i Kalmar län och utgjordes av RAÄ 2235. 

Platsen låg 35-40 m.ö.h. vilket är ovanligt högt för stenåldersboplatser inom detta område. 
Boplatsen ansågs därför kunna vara tidigmesolitisk. 

När det kommer till syftet med denna undersökning lades fokus på att klargöra boplatsens 
utbredning, stratigrafiska förhållanden, karaktär och ålder.

Boplatsen lyckades att avgränsas genom ytinventering av artefakter och fosfatkartering. 
Fyndens spridning och koncentrationen av förhöjda fosfatvärden antyder att boplatsen varit 
30x20 (NV-S) meter. De stratigrafiska förhållandena var något oklara då boplatsen skadats, 
men i de undersöta ytorna fanns en del samstämmiga likheter i lagerföljden. I huvudsak två 
lager kunde konstateras ett övre och något fyndfattigare med sandig till grusigt sediment. 
Under detta framkom ett betydligt fyndrikare lager bestående av ett betydligt mer sandigt 
sediment. Det var svårt utifrån den begränsade ytan att skaffa sig en bild av hur lagren 
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tillkommit och om de är ett resultat av havets tidigare svallverkan vid tiden för Ancylussjön 
eller om andra orsaker ligger bakom en eventuell omlagring av fyndmaterialet. Det var svårt 
att hitta en tydlig fyndförande horisont då både artefakter och spridda kol och skärvstenar 
förekom inom de båda lagren. 

För att fastställa åldern på boplatsen kan man arbeta utifrån klassiska frågor om fyndens 
kronologi och boplatsens höjd över havet. Fyndmaterialet bestod till ca 80 % kvarts och 
enstaka artefakter som mikrospån och ett fåtal mikrospånkärnor kan datera platsen till 
mesolitikum. Boplatser under mesolitikum brukar så gott som alltid ligga nära i anslutning till 
den forna strandlinjen och i detta fall till en strandlinje runt 30 m.ö.h., vilket då berättar om 
Ancylussjön. Om havet varit inblandat i omlagringen av det fyndförande lagret på boplatsen 
måste detta ha skett i samband med Ancylussjöns maximum runt 8300 BC. Det är dock för 
tidigt att säga något säkert och platsen bör genomgå en mer noggrann undersökning för att 
fastställa hur detta förhåller sig. I vilket fall är boplatsen en god kandidat till att vara en av de 
äldsta undersökta boplatserna inom nordöstra Småland. 
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Muntlig referens

Sohlenius, G. 2018-06-19. Kvartärgeolog vid Statens Geologiska Undersökningar. 

Övrigt
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Vedlab rapport 18052

Vedartsanalyser på material från Småland, 
Misterhult sn Raä 2235 V. Ramnebo.
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Vedlab rapport 18052 2018-06-28

Vedartsanalyser på material från Småland, Misterhult sn Raä 2235 V. Ramnebo.

Uppdragsgivare: Michael Dahlin/Arkeologi o Kulturlandskap

Arbetet omfattar fyra kolprov från en undersökning av en förmodat tidigmesolitisk boplats.

Proverna innehåller kol från tall och ek. Båda trädslagen kan ge hög egenålder vilket får tas med vid 
bedömningen av dateringsresultaten. Men när det gäller så pass gamla prover som från 
tidigmesolitikum spelar kanske inte egenåldern så stor roll.

Analysresultat 

Anl. ID Anläggnings-

typ

Prov- 

mängd

Analyserad 

mängd

Trädslag Utplockat

för 14C-dat.

Övrigt

1 Yta 3 Under plan 
sten

25,8g 0,1g 4 bitar Tall 4 bitar Tall 12mg

2 Yta 3 I profil 
under sten

24,1g 0,2g 5 bitar Tall 5 bitar Tall 14mg

3 Yta 4 0,2g 0,2g 3 bitar Tall (bark) 3 
bitar

Tall (bark) 
86mg

R9 4 Grop 6,6g <0,1g 2 bitar Ek 1 bit

Tall 1 bit

Tall 11mg

Erik Danielsson/VEDLAB

Kattås

670 20 GLAVA

Tfn: 070 34 00 645 E-post: vedlab@telia.com www.vedlab.se

mailto:vedlab@telia.com
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De här trädslagen förekom i materialet

Art Latin Max 
ålder

Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt

Ek Quercus 
robur

500-
1000 
år

Växer bäst på lerhaltiga 
mulljordar men klarar också 
mager och stenig mark. Vill ha 
ljus, skapar själv en ganska 
luftig miljö med rik 
undervegetation med tex 
hassel.

Hård och motståndskraftig mot 
väta. Båtbygge, stängselstolp, 
stolpar, plogar, fat.

Energirik ved ger mycket glöd.

Ekollonen har använts som 
grisfoder. Trädet har ofta 
ansetts som heligt och kopplat 
till bla Tor. Man talar ofta om 
1000-års ekar men de är sällan 
över 500 år.

Tall Pinus 
silvestris

400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och 
buskar. Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. 
Den nordiska floran. Brepol, Turnhout 1992.

   VEDLAB
                   Vedanatomilabbet

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 
2 och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover.
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Vedlab rapport 18068

Vedartsanalyser på material från Småland, 
Misterhult sn. V Ramnebo.
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     Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 18068 2018-08-24

Vedartsanalyser på material från Småland, Misterhult sn. V Ramnebo.

Uppdragsgivare: Michael Dahlin/Arkeologi och Kulturlandskap

Arbetet omfattar två kolprover från en förmodat tidigmesolitisk boplats.

Båda proverna innehåller kol från tall. Tallen kan bli gammal i sig och därmed ge hög egenålder vid 
datering.

Analysresultat 

Anl. ID Anläggnings-

typ

Prov- 

mängd

Analyserad 

mängd

Trädslag Utplockat

för 14C-dat.

Övrigt

1 Stenlager 15,0g 0,1g 7 bitar Tall 7 bitar Tall 17mg

2 Stolphål 119,3
g

<0,1g 5 bitar Tall 5 bitar Tall 31mg

Erik Danielsson/VEDLAB

Kattås

670 20 GLAVA

Tfn: 070 34 00 645

E-post: vedlab@telia.com
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De här trädslagen förekom i materialet

Art Latin Max 
ålder

Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt

Tall Pinus 
silvestris

400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och 
buskar. Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. 
Den nordiska floran. Brepol, Turnhout 1992.

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 
2 och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover.
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Fyndnr Ruta Antal Vikt Längd Bredd Tjocklek Material Sakord
Ty
p

1 Ytf 1 96,1 67 Kvarts Kärna  Plattform

2 Ytf 1 0,2   8  Kvarts Mikrospån  Proximal

3  Ytf 1 0,4  7  Kvarts Mikrospån Medial

4 Ytf 1 0,3   7  Kvarts Mikrospån  Möjligt avslag

5 Ytf 1 10,3  24   Kvarts Kärna  Plattform, otydlig

6 Ytf 1 8,7  31   Kvarts Kärna  Bipolär

7 Ytf 1 15,1    Kvartsit Övrigt slagen  Av 2 bitar

8 Ytf 1 19,9   Kvartsit Slipsten 2 bit, osäker

9 Ytf 3 0,2 Kristianstadflinta Splitter

10 Ytf 1 19,1 44 Kvarts Kärna Bipolär

11 Ytf 1 9,6 32 Kvarts Kärna Bipolär, atypisk

12 Ytf 17 1,6 Kvarts Splitter

13 Ytf 1 203 68 Granit Slipsten 2 sidor slipade

14 Ytf 7 10,3 Kristianstadflinta Avslag

15 Ytf 18 51,1 Kvarts Övrigt slagen

16 Ytf 58 104,4 Kvarts Avslag
Bip18
Pl 6

17 1 1 19,4 35 Kvarts Kärna Bipolär

18 1 1 3,6 31 Kvarts Kärna Bipolär

19 1 1 7,1 33 Kvarts Kärna Bipolär

20 1 1 1,3 23 Kvarts Kärna Bipolär

21 1 1 3,8 26 Kvarts Kärna Bipolär

22 1 2 0,2 Kristianstadflinta Avslag
Bränd 1
Pl 1

23 1 1 0,1 Kristianstadflinta Splitter

24 1 14 1,5 Kvarts Splitter

25 1 1 6,5 23 Hälleflinta Kärna Bipolät, svallad

26 1 1 2,5 24 Hälleflinta Avslag Pl 1

27 1 15 39,6 Kvarts Övrigt slagen

28 1 35 Kvarts Avslag

Bip 9
Pl 1
Svallad 1

29 2 1 0,1 11 4 Kvarts Mikrospån

30 2 2 6,7 Kvarts Avslag
Bip 1
Pl 1
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31 2 2 0,9 Kvarts Övrigt slagen

32 2 10 0,7 Kvarts Splitter

33 3 3 2 Kvarts Avslag Pl 1

34 3 6 0,4 Kvarts Splitter

35 4 1 733 157 60 46 Granit Knacksten Facettliknande nötning

36 4 4 0,3 Kvarts Splitter

37 4 5 22,7 Kvarts Övrigt slagen

38 4 22 55,9 Kvarts Avslag
Bip 11
Pl 2

39 4 1 3,8 Kvarts Kärna Bipolär

40 4 1 0,8 Kvarts Kärna Bipolär

41 4 1 1,2 Kristianstadflinta Avslag Pl 1, bruksretusch

42 4 1 0,5 13 Kristianstadflinta Skrapa Fragment

43 4 1 0,3 20
Sydvästskandinavisk 
flinta Avslag Pl 1

44 4 1 0,4 12 Kvarts Kärna Bipolär, I Grop

45 4 3 15,2 Kvarts Avslag I Grop

46 4 1 0,2 Kristianstadflinta Avslag Bip 1, I Grop. 

47 5 1 0,2 Ben Br Ben Rörben

48 5 1 0,1 10 Bergskristall Avslag

49 5 2 0,4 Kvarts Övrigt slagen

50 5 1 0,1 Kvarts Mikrospån Osäkert

51 5 3 0,4 Kristianstadflinta Övrigt slagen

52 5 3 0,3 Kristianstadflinta Splitter

53 5 24 2,4 Kvarts Splitter

54 5 2 1,4 Kristianstadflinta Avslag

55 5 1 102,3 Grönsten Yxa Osäker, vittrad, svallad

56 5 1 8,5 36 Kvarts Kärna Blocksida med plattform

57 5 20 20,3 Kvarts Avslag
Bip 5
Pl 1

58 6 1 78,4 Flinta Nodul Oxidgul, frostsprängd

59 6 2 0,8 Kvarts Övrigt slagna
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60 6 15 1,1 Kvarts Splitter

61 6 6 1,9 Kristianstadflinta Avslag
Pl 3

62 6 1 0,1 9 5 Kristianstadflinta Mikrospån

63 6 14 8,4 Kvarts Avslag Bip 3

64 6 1 6,2 35 Kvarts Kärna Bipolär

65 6 1 0,6 15 Kvarts Kärna Bipolär

66 7 2 2,7 Kvarts Övrigt slagen

67 7 1 0,1 Kristianstadflinta Mikrospån Proximal

68 7 1 2,0 Kvarts Kärna Bipolär, fragment

69 7 13 1 Kvarts Splitter

70 7 10 11,3 Kvarts Avslag Bip 1

71 8 4 0,5 Kvarts Övrigt slagen

72 8 8 0,6 Kvarts Splitter

73 8 1 4,2 Kvartsit Övrigt slagen

74 8 1 0,1 Kristianstadflinta Splitter

75 8 3 0,8 Kristianstadflinta Övrigt slagen
Svallad 1
Bränd 1

76 8 7 10 Kvarts Avslag Bip 3

77 10 11 0,7 Kvarts Splitter

78 10 9 26,2 Kvarts Övrigt slagna

79 10 1 3,4 28 Kvarts Kärna Bipolär

80 10 1 0,1 9 5 Kristianstadflinta Mikrospån Medial

81 10 1 0,2 Ordovicisk flinta Avslag

82 10 2 2 Kristianstadflinta Övrigt slagen Bränd

83 10 1 0,6 Kristianstadflinta Avslag Retuscherat

84 10 3 1,4 Kristianstadflinta Avslag 1 bränt

85 10 20 24,8 Kvarts Avslag
Bip 3
Pl 1

86 11 12 1 Kvarts Splitter

87 11 6 7 Kvarts Övrigt slagen

88 11 3 1,4 Kristianstadflinta
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89 11 1 0,1
Sydvästskandinavisk 
flinta Mikrospån Osäkert

90 11 1 0,2 8 Kristianstadflinta Mikrospån Retuscher

91 11 15 46 Kvarts Avslag
Bip 4
Pl 2

92 12 7 0,5 Kvarts Splitter

93 12 3 6,7 Kvarts Övrigt slagen

94 12 1 1,5 22 Kvarts Kärna Bipolär, defekt

95 12 1 5,7 28 Kvarts Mikrospånkärna Blocksida

96 12 1 5,2 Kristianstadflinta Övrigt slagen

97 12 23 38,9 Kvarts Avslag Bip 3

98 12 4 6,3 Kvarts Övrigt slagen

99 12 4 2,1 Kristianstadflinta Övrigt slagen

100 12 1 0,4 Kristianstadflinta Avslag

101 12 24 46,9 Kvarts Avslag Bip 6

102 12 1 1,5 Kvarts Avslag Bip 1


