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At Västra Ramnebo next to the lake Lilla Ramm, Misterhult parish, Kalmar county, Småland parts 
of a recently discovered stone age settlement was investigated during seven days in August 2017. 
The site was found in Mars this year. The surveyed area was 29 square meters, but the actual site is 
estimated to be at least 100 x 50 meters. Cultural layers containing axes of   greenstone, slate 
knives, a slate pendant, knapped flint and quartz. The cultural layers were investigated and the soil 
was screened, revealing a large amount of knapped stone material, mostly distinctive of the late 
Mesolithic 5500-4000 BC. The stone material consisted of flint, quartz, slate and green stone.  The 
stone age settlement was right next to a larger natural monument created by several large stone 
blocks. The interesting monument remains to be investigated in the future. A test pit showed 
knapped stone and bone from cod and mussel shell.



Innehållsförteckning
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................5

INLEDNING ..............................................................................................................................................7

BAKGRUND ..............................................................................................................................................8

Landskap..............................................................................................................................................8

Antikvarisk bakgrund...........................................................................................................................8

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ..............................................................................................10

Bjurvik Svingen ..................................................................................................................................11

Fornlämningsmiljön vid Västra Ramnebo och Lilla Ramm ................................................................11

Flyttblockformationerna ...................................................................................................................14

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ...........................................................................................................15

METOD OCH GENOMFÖRANDE.............................................................................................................16

RESULTAT ..............................................................................................................................................16

Lager ..................................................................................................................................................16

Anläggningarna..................................................................................................................................18

Gropar ...............................................................................................................................................19

Hydda ................................................................................................................................................20

Grottan ..............................................................................................................................................26

FYND......................................................................................................................................................30

Kristianstadsflinta..............................................................................................................................31

Reduktionsmetod ..........................................................................................................................31

Formella redskap...........................................................................................................................31

Fyndspridning ................................................................................................................................31

Sydvästskandinavisk flinta.................................................................................................................33

Reduktionsmetod ..........................................................................................................................33

Formella redskap...........................................................................................................................33

Fyndspridning ................................................................................................................................34

Ordovicisk flinta.................................................................................................................................34

Kvarts.................................................................................................................................................34

Reduktionsmetod ..........................................................................................................................34

Formella redskap...........................................................................................................................35

Fyndspridning ................................................................................................................................35

Hälleflinta ..........................................................................................................................................35

Porfyr.................................................................................................................................................35

Glimmerskiffer...................................................................................................................................36

Formella redskap...........................................................................................................................36



Metamorf skiffer ...............................................................................................................................37

Reduktionsmetod ..........................................................................................................................38

Formella redskap...........................................................................................................................38

Fyndspridning ................................................................................................................................38

Kvartsit ..............................................................................................................................................38

Mylonit ..............................................................................................................................................39

Grönsten............................................................................................................................................39

Sandsten............................................................................................................................................39

ANALYSER ..............................................................................................................................................40

Vedartsanalys och 14C-analys ............................................................................................................40

Osteologisk analys .............................................................................................................................40

SAMMANFATTANDE TOLKNING............................................................................................................40

Boplatsens storlek och inre organisation ..........................................................................................40

Boplatskronologi ...............................................................................................................................41

Boplatsens närmiljö och näringsfång ................................................................................................42

Anläggningar och aktivitetsspår inom platsen ..................................................................................44

Lilla Ramm ur ett regionalt perspektiv ..............................................................................................48

REFERENSER ..........................................................................................................................................50

Tekniska och administrativa uppgifter ..............................................................................................52

Bilagor: Vedartsanalys + 14C-analys ...................................................................................................53

Planer ................................................................................................................................................53

Fyndlista ............................................................................................................................................53



SAMMANFATTNING
Sommaren 2017 undersökte Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap delar av en tidigare 
okänd stenåldersboplats i skogsmarken intill sjön Lilla Ramm vid Västra Ramnebo i 
Misterhults socken, nordöstra Småland. Boplatsen, som ligger inom fastigheten Västra 
Ramnebo 1:2, upptäcktes i mars månad av Michael Dahlin i samband med inventering av 
fornlämningsmiljöer inom Marströmmens vattensystem. Projektet finansieras av Berit 
Wallenbergs stiftelse.

Boplatsen ligger invid två monumentalt framträdande blockformationer på krönet av den 
branta sydostsluttningen ner mot Lilla Ramm. Blockformationerna hyser såväl 
klippöverhäng som flera sprick- och blockgrottor – ingen av dessa har tidigare 
dokumenterats.

Vid inventeringen våren 2017 sågs omfattande skador efter vildsvin i sluttningen ned mot 
sjön samt ett stort antal rotvältor. Fyndförande sotiga kulturlager, med spår av anläggningar 
och slaget stenmaterial av stenålderskaraktär, hade på så sätt blottlagts. Främst rör det sig 
om slagen kvarts, kristianstadflinta och metamorf skiffer. Även föremål av bergart som yxor 
och fragment av slipstenar fanns bland fynden. Skadade kulturpåverkade jordlager påträffades 
även i anslutning till blockgrottorna.

Till Länsstyrelsen anmäldes att man påträffat hittills oregistrerade och fyndrika, men skadade 
boplatslämningar av okänd omfattning, karaktär och ålder. Eftersom kulturlagren låg 
helt exponerade för erosion riskerade de att förstöras och därmed skulle värdefull kunskap 
om lämningarna gå förlorad. Länsstyrelsen beslutade därför att en arkeologisk 
undersökning skulle utföras på platsen. Undersökningens fokus var att få fram 
daterande material samt att klargöra fyndteknologi. Av beslutet framgår att resultatet från 
undersökningen kommer att utgöra ett viktigt underlag för framtida forskning om 
bosättningsmönster och kontaktvägar under stenåldern i nordöstra Småland. (Lst dnr 431-
4379-17, beslut 2017-06-15).

Under tidig stenålder låg boplatsen på en mindre udde intill en forntida havsvik. Boplatsens 
fulla utbredning är ännu inte klarlagd, men fynd i markskador liksom förhöjda fosfatvärden 
ger en antydan om boplatsaktivitet inom nivåerna 20–25 meter över havet, det vill säga stora 
delar av den forntida udden. Nedanför boplatsområdet finns spår som kan tyda på yngre 
odling inom de lägre nivåerna av sluttningen. Det rör sig om röjda ytor och röjningsrösen. På 
1815 års storskifteskarta benämns området Kåludden, men inget närmare är angivet.  

Den aktuella undersökningen utfördes under sju dagar i juli 2017 inom den övre delen av 
sluttningen, omkring 20–22 meter över havet. Sammanlagt undersöktes 30 m² med 
skadade kulturlager samt en mindre yta vid en av grottöppningarna. Vid inventeringen i 
mars hade här setts rester av en härdliknande anläggning med fet fyllning.

Inom boplatsytan (Ö-V) undersöktes utbredda kulturlager (i genomsnitt 10–20 cm djupa) 
och på flera ställen med antydan till två lagerhorisonter. Kulturlagret har fortsatt 
utbredning även utanför den undersökta ytan i samtliga riktningar, förutom i sydöstra



delen där kraftiga tallrötter och ett mindre dike skadat lagret. Sammanlagt undersöktes 
och dokumenterades 23 anläggningar; nio stolphål, sju gropar, tre lagerrester, två 
rännor, en härdgrop och en skärvstenskoncentration.

Anläggningarna i östra delen kan ha ingått i en hyddkonstruktion. Två rännor och 
flera stolphål bildade här tillsammans en 3 x 2 meter rundoval till rektangulär 
struktur (N-S). Centralt i denna struktur fanns ett stolphål och en härdgrop. Den 
hyddliknande strukturen har preliminärt kommit att tolkas som en hydda, men den 
inre hyddkonstruktionen behöver undersökas och studeras närmare liksom hyddans 
avgränsningar i norr, söder och i öster.

Redan inledningsvis av undersökningen stod det klart att boplatsen hade ett 
ovanligt rikt fyndmaterial. Fynden inom ytan med den hyddliknande lämningen låg i 
ett delvis bevarat kulturlager och utgörs främst av reduktionsavfall efter sten- och 
flinthantverk. Bland fynden finns även redskap i form av tvärpilar, skrapor och 
enstaka retuscherade avslag. Fyndens karaktär och sammansättning talar för en 
datering till senmesolitikum 5500–4200 BC.

I området väster om den hyddliknande strukturen sågs en annan typ av fynd och 
material. Här fanns grönstensyxor, yxfragment, skifferknivar med ristningar, 
slipstensfragment och en del av ett skifferhänge. Här fanns också råämnen i 
kristianstadflinta samt huvuddelen av alla mikrospån och tvärpilar.

Trots att endast en liten yta undersökts ses redan tendenser i fyndmaterialets 
karaktär och spridning som kan tala för ett varierat rörelsemönster inom platsen. 
Bland annat tycks uppskärpning och slipning av yxor ha skett utanför hyddan, vilket 
antyds genom yxfragment, slipade grönstensavslag och förekomsten av 
slipstensfragment.

Vid grottöppningen undersöktes den härdliknande gropen med skärvsten och i 
fyllningen påträffades avslag av kristianstadflinta, bränd sydvästskandinavisk flinta 
och hälleflinta samt en hel del brända ben från bl.a. torsk och mussla.

Undersökningen av denna till nyligen helt okända boplats invid sjön Lilla Ramm, 
visar spår efter omfattande boplatsaktivitet. En inledande fosfatkartering av området 
visar förhöjda värden inom nivåerna 20–25 meter över havet, den del som omfattar 
udden under senmesolitikum. Kulturlager och anläggningar har fortsatt utbredning i så 
gott som samtliga väderstreck utanför den undersökta ytan. Fynden från 
undersökningen uppvisar spånteknologi och redskap och materialval som speglar 
såväl lokala som mer långväga kontakter. Fynden och det strandnära läget, cirka 20– 
25 meter över havet, talar för en senmesolitisk datering av boplatsen.

Undersökningen reser en rad frågor kring boplatsens fulla utbredning och funktion 
över tid.  Inte minst med tanke på det strandnära läget i direkt anslutning till 
de monumentala blockformationerna invid den dåtida havsviken. De framträdande 
blockformationerna har varit väl synliga från sjösidan, det är inte orimligt att 
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tänka sig att de kan ha fungerat som landmärke för de som färdades 
vattenvägen. Från boplatsen har man också  ha f t  god  upps ik t ,  i n t e  ba r a  
öve r  s j ön ,  u t an  ocks å  milsvid utsikt över dåtidens vattenlandskap med 
havet utanför. En viktig fråga är därför vilken roll platsen haft för andra samtida 
boplatser inom västra Marströmmens vattensystem? Att det kan röra sig om en 
större boplats antyder såväl fosfatkarteringen som fynd från markskador inom 
de delar som utgör den forntida udden. Udden kan ha fungerat som knutpunkt för 
bosättningar inom vattensystemet, men det kan inte uteslutas att det också kan ha varit 
en samlande plats för mer långväga besök. Men varför människor under 
mesolitikum valt att vistats på denna plats och vad som egentligen försiggått 
här intill de stora stenblocken, med sina många grottgångar och djupa hålrum, 
är än så länge okänt. Det är anmärkningsvärt hur rikt och varierat 
fyndmaterialet är, trots att endast en liten markyta undersökts. Yxor, ornerade 
föremål liksom valet av lokala och av mer långväga stenmaterial, visar att det 
inte rör sig om någon vanlig boplats. Att föremålen påträffats i nära anslutning 
till de monumentala blocken stärker antagandet att det kan röra sig om en plats 
med mångbottnad karaktär, kanske med andliga förtecken. Förhoppningsvis 
kan framtida undersökningar och analyser bringa mer ljus över denna spännande 
plats och dess användning. 

INLEDNING
Under sju dagar i juli 2017 genomförde Michael Dahlin Arkeologi & Kulturmiljö en 
arkeologisk efterundersökning av en senmesolitisk boplats vid sjön Lilla Ramm vid Västra 
Ramnebo i nordöstra Småland (RAÄ 2237 Misterhult socken). Sammanlagt undersöktes och 
dokumenterades viltskadade fyndförande kulturlager och anläggningar inom en 30 
kvadratmeter stor yta. (Länsstyrelsen i Kalmar dnr 431-4379-17, beslut 2017-06-15)  

Fältarbetet genomfördes av arkeologerna Michael Dahlin och Titti Fendin. Deltog gjorde även 
Lena Nilson (arkeolog/osteolog), Per Andrén, Christina Andrén, Sven Kask och Philip 
Seward. 

Arkeolog Michael Dahlin ansvarade för undersökningen. För rapportens utformning och 
innehåll svarar Michael Dahlin och Titti Fendin.
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Figur 1. Västra Ramneboområdet med undersökningsplatsen (röd markering) invid sjön Lilla 
Ramm. Skala 1:100 000 © Lantmäteriet.

BAKGRUND
Landskap
Norra Kalmar län består av ett urbergslandskap med smala långsträckta sprickdalar (NNV-
SSO) och många sjöar och vattendrag. Landskapet har på olika sätt påverkats av Östersjöns 
vattennivåförändringar och kan indelas i tre zoner skärgård, kust och inland. Högsta kustlinjen 
når till 110–130 meter över havet medan transgressionsnivåerna från Ancylussjön och 
Litorinahavet omfattar nivåerna 30–35 respektive 20–25 meter över havet (Björck & 
Svensson 1998; Svensson 2001, Påsse 2001). 

Merparten av berggrunden i området är granit med inslag av bland annat diabas, diorit och 
gabbro (Antal m.fl. 1998). Sandig moig morän ligger genom svallverkan som remsor mellan 
hällmarkerna och dalgångarnas sedimentjordar. Dessa förhållanden har inverkat på 
människors aktiviteter i landskapet från äldsta tid till idag.

De centrala delarna av Misterhult utgörs av vidsträckta hällmarker med omväxlande tunna 
moränjordar, ljungmarker, kärrmarker och en utbredd tallskog. Denna terräng utmärker främst 
de delar som utgjorde skärgård under tidsperioderna för Ancylussjön och Litorinahavet för 
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mellan 10 000–6000 år sedan. Här hittar man varken de rika bronsåldersmiljöerna 1700–500 
f.Kr eller jordbruksfastigheter med rötter i medeltiden (1050–1520 e. Kr.). De återfinns 
istället intill sprickdalarna och de lättdränerade åsarna. 

Misterhultsområdets större vattendrag består av Virån och Marströmmen. Virån slingrar sig 
från Kristdalaområdet till mynningen vid Virbo. Marströmmen däremot står i förbindelse med 
Bodaån och ett antal mindre vattendrag som mynnar i den större Marströmmen. Marströmmen 
står därmed i kontakt med inlandsområdena både i Vimmerby kommun och de södra delarna 
av Västerviks kommun. 

Den egentliga Marströmmen börjar intill samhället Mörtfors på gränsen mellan Oskarshamns 
och Västerviks kommuner. Marströmmen mynnar sedan vid den lilla orten Solstadström, även 
den på gränsen mellan de ovan nämnda kommunerna. I detta arbete har vi däremot låtit 
Marströmmen markera ett större område från trakterna av Hälsingsö i Misterhult vidare 
nedströms mot Plåttorp, Ölvedal, Götehult, Misterhult, Västra Ramnebo och vidare ned mot 
Solstadström. Denna avgränsning har gjorts utifrån strandlinjeförhållandena under mesolitisk 
tid, då hela detta område utgjorde en sammanhängande havsvik med intilliggande 
förgreningar inom ett omfattande fjärdområde (Figur 26). 

Antikvarisk bakgrund
 Fram till för ett decennium sedan var endast ett fåtal stenåldersboplatser kända i 
Oskarshamns- och Västerviksbygden, merparten från mellanneolitisk och gropkeramisk tid. 
Platser med rika fyndmaterial med mellanneolitisk datering som Humlekärrshult 
(Oskarshamn) och Vivastemåla (Västrums socken, Västervik) undersöktes under trettio- och 
tidigt fyrtiotal av Axel Bagge (1936, 1941) och så även Syréns hage (Oskarshamn) av Harald 
Hansson (1937).  

Under åren 2002–2004 genomfördes inventeringsprojektet Forntid i Oskarshamns kommun 
(FOK) i tre socknar; Misterhult, Döderhult och Kristdala (Dahlin 2004, 2005). Sten- och 
bronsålderbosättningar skulle inventeras och registreras som ett led uppbyggandet av ny 
kunskap om dessa tidsperioder i området. I och med projektet förstagångsregistrerades 
sammanlagt 200 sten- och bronsåldersboplatser, varav många från tidsperioden 
mellanmesolitikum–senneolitikum.  

De senaste åren har en rad specialinventeringar utförts inom området där man genomsökt 
vildsvinsskador och rotvältor. På så sätt har många nya fornlämningar tillförts det kända 
fornlämningslandskapet. Inventeringarna visar bland annat att det finns en koncentration av 
neolitiska kustboplatser runt Solstad och Blankaholm (Dahlin & Palm 2014). 

 Vidare har neolitiska platser registrerats vid Aleglo (RAÄ 424:1 Loftahamnar socken), vid 
Gärdsholmen (RAÄ 333 Västra Eds socken, Petersson 2005) och vid Hellerö (RAÄ 381 
Västra Eds socken, Ermerud 2004). Fyndplatser finns också vid Döderhult (SHM 21 443, 22 
258 Döderhult socken), Helgenäs (SHM 26 994, 27 572 Västra Eds socken) samt vid 
Mederhult (RAÄ 2049 Misterhult socken). 
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Försommaren 2009 delundersöktes en neolitisk boplats vid Blankaholm (RAÄ 531, Hjorted 
socken). Den dateras till övergången tidigneolitikum/mellanneolitikum (Dahlin & Palm 
2014). Flera mindre undersökningar av framför allt neolitiska lokaler har också genomförts 
kring Solstad-Virum-området i Misterhults socken; Harnäs, Ängsmossen med flera 
(Alexandersson & Dahlin 2014, Dahlin & Palm 2014, 2017), Värnamo (Dahlin 2015, Dahlin 
& Fendin 2015b) och Vinterkärr (Dahlin 2018). 

Kunskapen om mesolitikum i nordöstra Småland vilade under lång tid först och främst på den 
arkeologiska undersökningen vid Lilla Mark i Oskarshamns kommun. Det var länge den enda 
mer moderna undersökningen i området, den genomfördes inför ombyggnationen av riksväg 
15. Vid undersökningen påträffades omfattande boplatslämningar med dateringar från 
senmesolitikum till senneolitikum. Det rika fyndmaterialet bestod till största delen av slaget 
stenmaterial och keramik. Undersökningen har redovisats i flera artiklar (Taffinder 1987; 
Callahan 1988; Svedberg 1988; Edenmo 2001). 

Sedan Lilla Mark och FOK-projektet har de inventeringar och mindre undersökningar som 
utförts i området lett till ny och grundläggande kunskap om stenåldern i regionen och en rad 
nya frågor har därmed tillkommit som väntar på att finna sitt svar. Inventeringarna och 
arkeologiska undersökningar har visat att de mesolitiska boplatserna i området främst är 
lokaliserade till tidigare havsstränder, men att de även kan finnas i det landskap som var 
dåtidens inland. Där kan man hitta dem invid åar och sjöar. 

Fyndbilden inom platserna; sammansättning, fördelning och materialval, ger tillsammans med 
14C-dateringar naturligtvis viktig vägledning om lämningarnas ålder (Wikell & Petersson 
2006). På de mesolitiska boplatserna finns i regel hög andel slagen kvarts och 
kristianstadflinta samt ett varierat bergartsmaterial (kvartsit, hälleflinta, porfyr och breccia). 
Föremål som påträffas är i regel mikrospån, mikrospånkärnor och trindyxor (Dahlin 2004). 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Den aktuella boplatsen ligger vid sjön Lilla Ramms västra strand. Sjön utgör del av det 
vittförgrenade vattensystem som går under namnet Marströmmen. Sjön ligger idag ca 7 meter 
över havet och var så sent som yngre bronsåldern en del av en havsvik. Platsen utmärks av 
relativt ålderstigen tall och granskog, med enstaka inslag av lövskog. Här och var finns 
igenväxande åkermark och bland dem betydligt äldre röjda ytor vilket också framgår av det 
äldre kartmaterialet, exempelvis storskifteskartan från 1815. Skogsområdet med boplatsen 
ligger 25–40 meter över havet med delvis berg i dagen och synliga, tunna moränjordar och 
mindre våtmarker. Sluttningarna ned mot sjön Lilla Ramm är förhållandevis branta. Här och 
var bryts sluttningarna av naturliga terrasser, sadellägen och mindre lerfyllda sprickdalar.  

Under mesolitikum var Marströmmen en havsvik med djup förgrening tre mil inåt landet, och 
det är inte orimligt att tänka sig att på dess stränder funnits mängder med boplatser. 
Specialinventeringarna inom de forna strandnivåerna visar också på ett stort antal boplatser 
allt från mellanmesolitikum och vidare in i bronsåldern. Marströmmen har med andra ord 
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varit ett attraktivt område för bosättning under en lång tidsrymd. Noterbart är rikedomen på 
kristianstadflinta i området, detta framstår som avvikande mot bakgrund av resultaten från de 
arkeologiska undersökningarna och från FOK-inventeringarna.   

Omkring 7 kilometer i sydsydostlig riktning från Lilla Ramm-boplatsen ligger Plittorp, 
Misterhults socken. Där genomförde Arkeologerna 2015–2016 en större arkeologisk 
undersökning av en senmesolitisk boplats inför byggnation av en anslutande väg till väg E22 
(Hagberg 2017).   Under senmesolitikum låg boplatsen, 22–23 meter över havet, i ett 
strandnära läge intill en vik av Litorinahavet. Spår fanns efter ett stolpburet hus med en 
centralt placerad härd och en kokgrop.  Fynden kunde knytas till aktivitetsytor såväl inne i 
huset som på övriga boplatsområdet. Största delen av fynden utgjordes av bearbetad kvarts, 
men här fanns också andra material representerade som flinta och kvartsit. Redskapen 
utgjordes av yxor, pilspetsar, slipstenar, knackstenar, skrapor, knivar och sticklar. Bland 
fynden fanns mesolitiska ledartefakter som mikrospånkärnor och mikrospån i kvarts och flinta 
samt ytslipade fragment av limhamnsyxor.  14C-dateringar visar på två aktivitetsfaser; 5500–
5000 f Kr och 4700–4200 f Kr.  Det kan röra sig om en varaktig bosättning, kanske ett 
vinterviste dit man regelbundet återkommit.

Åren 2013–2017 nyregistrerades flera, mindre lokaler med mesolitiska lämningar inom ramen 
för det övergripande arkeologiska forskningsprojektet Nordöstra Smålands 
fornlämningslandskap – några av dem har också undersökts arkeologiskt som Värnamo 
(Dahlin 2015, Dahlin & Fendin 2015b) och Bjurvik Svingen i Hjorted socken (Dahlin & 
Fendin 2016). 

Bjurvik Svingen
Våren 2015 upptäcktes en skadad boplats i ett äldre grustag invid torpet Svingen i Bjurvik 
Hjorteds socken. Platsen ligger inom Västra Marströmmens naturreservat. Avståndet till 
boplatsen vid Lilla Ramm är cirka 5 kilometer.

Erosion och viltskador inom grustäktens skärningar hade här exponerat omfattande 
kulturlager, anläggningar och fynd. De skadade delarna av boplatsen efterundersöktes som en 
begränsad insats under tre dagar i november samma år (Dahlin & Fendin 2016). Utbredda, 
omfångsrika kulturlager, härdar, gropar och stolphål undersöktes och dokumenterades. Ett rikt 
senmesolitiskt fyndmaterial tillvaratogs. Bland fynden kan nämnas yxor/mejslar av grönsten, 
och slipstensfragment av kvartsit. Merparten av fynden utgörs dock av slaget material, 
framförallt kristanstadflinta, men här finns även sydvästskånsk flinta, kvarts, hälleflinta, 
porfyr och grönsten. Materialet präglas av mikrospånteknik. Den rika förekomsten av 
kristianstadflinta är ovanlig på boplatser från senmesolitikum i detta geografiska område. 
Både norr och söder om Marströmmen har senmesolitiska boplatser främst en stor riklighet av 
kvarts. Boplatsen vid Svingen avviker från dessa genom den mycket höga andelen av 
importerat flintmaterial.  

Två träkolsprover från en härd i kulturlagret visar på senmesolitiska dateringar: 4940–4790 f 
Kr respektive 4500–4360 f Kr. Fosfatkarteringen inom området avslöjar höga värden där 
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grustäkten ligger. De högsta värdena sammanfaller med nivåerna 20–25 meter över havet, den 
del som tolkas som den centrala delen av boplatsen. 

Sammantaget visar undersökningsresultaten att det kan röra sig om en cirka 100 x 50 m stor 
boplatsyta med strandnära läge invid en forntida havsvik. Tillsammans ger kulturlagrets 
omfång och utbredning, anläggningarna och fynden, en antydan att det kan röra sig om större 
boplats med lång brukningstid. Läget i landskapet och boplatsens storlek bedöms som 
intressant, inte minst med tanke på den avvikande sammansättningen av råmaterial i 
fyndmaterialet. Frågorna som ställts, med tanke på framtida undersökningar, handlar om hur 
boplatsen vid Bjurvik Svingen ska ses i förhållande till andra samtida platser i det dåtida 
landskapet samt vilken roll boplatsen haft över tid för de lokala jägarsamlargrupperna i detta 
kustområde mellan hav och inland.

Spår efter de tidiga kust- och skärgårdskulturerna finns även i Misterhults skärgård. Hunö var 
under senmesolitisk/tidigneolitisk tid en mindre ö i dåtidens ytterskärgård. År 2016 
undersöktes här fyndförande boplatslager i sadelläge mellan två bergryggar. Fyndmaterialet 
antyder att det i första hand rör sig om tidigneolitiska lämningar, men det fanns även 
mesolitiska inslag, som fragment av en mikrospånkärna av kvartsit (Dahlin & Wikell 2016). 

Fornlämningsmiljön vid Västra Ramnebo och Lilla Ramm
Flera mesolitiska boplatser har påträffats i närmiljön kring Lilla Ramm. De ligger vid sjöns 
norra del och omkring 20–25 meter över havet. De är inte arkeologiskt undersökta, men 
sammansättningen av råmaterial och höjden över havet antyder en datering till mesolitikum 
(RAÄ 2243 och 2254 Misterhult socken). Däremot saknas spår efter neolitiska bosättningar. 
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 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. Den har sitt 
ursprung i Kaukasien och kan berätta om långväga kontakter för cirka 2700 år sedan (SHM 
335, Misterhult socken, Dahlin 2017). 

Västra Ramnebo omtalas för första gången i Kronans jordebok 1543 som Westre Ramneboda. 
På platsen finns då ett helt och ett halvt kronohemman, sannolikt etablerat redan under 
medeltiden (Axelsson & Rahmqvist 1999). De arkeologiska och bebyggelsehistoriska 
undersökningar som gjorts om Misterhult talar för att området koloniserades under 1200-talet 
(Dahlin 2015, Axelsson 2017, Ericsson 2017). 

Under 1700- och 1800-talen tycks en del utdikningar av våtmarker ha utförts invid Lilla 
Ramm och torpbebyggelse ha uppförts (G63–63:3 Storskifteskarta, Västra Ramnebo 1815) 
(Fig. 3).  Området benämns ”Kåludden” och delar av det tycks ha nyttjats både som betes- 
och åkermark. I den naturliga blockrika terrängen kan enstaka röjningsrösen urskiljas och 
nedanför ses en mindre stenröjd yta. Större stenblock tycks här ha röjts undan och flyttats åt 
sidan. Sluttningen med de förhistoriska boplatsspåren ligger ovanför denna odlingsyta. 
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Figur 2. Inom den röda ramen har flera spridda boplatslämningar påträffats. Centralt inom 
ramen ligger den undersökta delen av boplatsen och det naturliga monumentet ”Lilla 
Ramm”. © Lantmäteriet.
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Figur 3. Platsen för den arkeologiska undersökningen ligger inom den röda cirkeln. 
Noterbart är att odlingsspåren på platsen inte beskrivs på kartan från 1815. ©Lantmäteriet.

Under mars 2017 inventerade Michael Dahlin boplatser och metoden gick ut på att besiktiga 
rotvältor och markskador. Runt Marströmmens vattensystem finns riklig förekomst av 
vildsvin, vilket tydligt märks genom de skador de orsakar inom kulturmiljöerna. I samband 
med inventeringen av skogsmark vid Västra Ramnebo upptäcktes en cirka 30 m² stor skada i 
den svaga sydostsluttningen, ner mot sjön Lilla Ramm. I skadan hade sotiga kulturlager 
blottlagts och i dem sågs rikligt med slagen kristianstadsflinta, kvarts, metamorf lerskiffer och 
enstaka skärvstenar. Bland fynden fanns en handtagskärna, en mesolitisk ledartefakt.
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Figur 4. Platsen för den arkeologiska undersökningen sett från norr.  Till vänster i bilden, 
bakom träden, anas det nedre monumentala blockformationen. Längst bort i bilden skymtar 
sjön Lilla Ramm. Den vita ”käppen” i bildens mitt utgör en avvägningspunkt och motsvarar 
ca 20 meter över havet. Foto: Michael Dahlin.

Flyttblockformationerna
Den fyndförande ytan ligger cirka 20–25 meter över havet, mellan flera större 
flyttblockssamlingar. Monumentalt framträdande i moränsluttningen, direkt öster om den 
skadade boplatsytan, är två blockformationer, var och en cirka femton meter hög.  De två 
stora formationerna upptar tillsammans cirka 3000 m². Enorma stenblock ligger här staplade 
på varandra i flera nivåer, i mellanrummen ses djupgående sprickor, grottliknande hålrum och 
klippöverhäng. Blocken, som uppskattningsvis är mellan 5–20 meter i diameter, har avsatts 
under den senaste inlandsisen. De ligger i direkt anslutning till den blockrika terrängen som 
bildar en udde ut i sjön. Längdriktningen på blocksamlingarna är nästan öst-västlig, blocken 
kan ha avsatts av den retirerande inlandsisens kant som en ändmorän. I en vildsvinsskada vid 
mynningen till en av grottorna påträffades sot, kol och skärvsten och en betydande mängd 
slaget stenmaterial och enstaka brända ben. 
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Figur 5. Den övre monumentala blockformationen sett från öster. Foto: Titti Fendin

  

Läget har varit väl skyddat för väder och vind, sjön under senmesolitikum (5500–4200 f Kr) 
en del av den djupa havsvik, som nu återstår som sjön Lilla Ramm. Platsen med dess 
strandnära läge, kulturlager och fynd har vissa likheter med den senmesolitiska boplatsen vid 
Bjurvik Svingen som undersöktes i november 2015. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Boplatsen har aldrig undersökts tidigare. Den arkeologiska undersökningen syftade därför i 
första hand till att: 

 Klargöra boplatsens utbredning och stratigrafi samt fastställa lämningarnas karaktär 
och deras ålder  

 Om möjligt belysa boplatsens användning och förhållande till andra samtida 
lämningar inom Marströmmens vattensystem. Dokumentationen utgör ett viktigt 
underlag för grundläggande frågor kring bosättningsmönster och kontaktvägar inom 
området under senmesolitikum och tidigneolitikum. En central fråga här är bergarters 
och flintors ursprung liksom hur redskapsteknologisk kunskap och material kan ha 
förmedlats i det förhistoriska landskapet. Fokus inför den planerade undersökningen 
skulle därför ligga på stenmaterialet, dess teknologi och datering samt proveniens. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE
Den arkeologiska undersökningen omfattade en sammanhängande yta (Ö-V) om 29 
kvadratmeter förlagd till området med vildsvinsskador väster om blockformationerna. Utöver 
det togs en mindre yta upp vid mynningen till en av grottorna, den ytan redovisas separat.

Inledningsvis rensades skadeytan upp följt av rutgrävning lagervis om 1 x 1 meter stora rutor, 
vilka grävdes för hand med skärslev. Detta gjordes för att klarlägga stratigrafin med lager, 
anläggningar och fynd inom de skadade partierna. Jorden genomsöktes därför med såll med 4 
millimeters masktäthet och fynd tillvaratogs och jordprover för vedart och ¹⁴C-analys 
samlades in

Undersökningen genomfördes i enlighet med vad som framgår av undersökningsplanens 
målsättning och metod (Lst dnr 431-4379-2017). De anläggningar som påträffades 
undersöktes således till 100 % och beskrevs i plan och profil i skala 1:20. En längsgående 
profil av lagerföljden ritades i skala 1:20.   Rutbeskrivningarna gjordes även de i skala 1:20. 
Arbetssättet syftade till att få ett underlag för att beskriva det undersökta områdets utseende, 
såväl översiktligt som mer ingående. Fotodokumentationen utfördes genomgående under hela 
undersökningen. Inmätning utfördes med koordinater och höjdangivelser i rikets 
koordinatsystem Sweref 99 1630 och RH70.

RESULTAT
Lager
Lagerföljden var mycket tydlig och varierade i omfång mellan 10–20 cm. Det bestod av något 
sotig sandig moig moränjord med riklig inblandning av skärvsten och träkol.  Lagret var 
likartat och tycks ha framkommit under en någorlunda sammanhängande tidsrymd, men på 
flera ställen fanns antydan till två lagerhorisonter (se figur 6). Det undre lagret var tunnare 
och mindre kulturpåverkat samt innehöll mindre andel skärvsten och träkol. Kulturlagret har 
fortsatt utbredning även utanför den undersökta ytan i samtliga riktningar, förutom i sydöstra 
delen där kraftiga tallrötter och ett mindre dike skadat lagret. 

Inom den upptagna ytan framkom 23 anläggningar i kulturlagret. Inga senare inslag i lagret 
har konstaterats. Den störningar som sågs var ett område med kraftiga tallrötter i mellersta 
och östra delen av ytan. 

Samtliga fynd i lagret är av mesolitisk karaktär, huvudsakligen senmesolitiska artefakter. 
Merparten av fynden fanns i den övre lagerhorisonten.
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                                                               Mot Norr

Figur 6. Lagerprofil mot norr upprättad i anslutning till rutorna 27 och 28. 1) Något sotig 
sandig-moig till svagt grusig morän med rikligt inslag av skärvstenssmul och kol. Rikligt med 
avslag av kristianstadflinta. 2) Svagt kulturpåverkad sandig-moig morän och med måttlig 
inblandning av skärvsten och kol. Enstaka fynd i övergången lager/undergrunden. Profilen 
upprättad av Michael Dahlin. 

Figur 7. Undersökningsytan med anläggningar, enstaka fynd, skärvsten och stenblock. En 
igenväxt mindre brukningsväg/stig (N–S) (streckmarkerad) skär västra delen av ytan. 
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Figur 8. Rutöversikt.

Anläggningarna
Redan vid den inledande framrensningen av kulturlagret framträdde tydligt olika 
anläggningar.  Sammanlagt undersöktes och dokumenterades 23 anläggningar; nio stolphål, 
sju gropar, tre lagerrester, två rännor, en härdgrop och en skärvstenskoncentration (se tabell). 

En tydlig skillnad kunde ses mellan undersökningsytans olika delar vad gäller antalet fynd 
och anläggningar. I västra och mellersta delen fanns merparten av groparna och här fanns 
också flest fynd, därav de flesta redskapsfynden. Det fanns också spår efter omgrävningar 
inom lagret i västra delen, det kan inte uteslutas att de tillkommit redan under mesolitikum. 
Lager och flera av groparna i mellersta och södra delen hade dock skadats av kraftiga 
tallrötter. I den östra delen av undersökningsytan fanns något färre fynd och anläggningarna 
här utgjordes främst av stolphål och rännor, vilka kan ingått i en hyddliknande struktur. 
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Anläggningar Typ
A1 Grop
A2 Grop
A3 Kulturlagerrest
A4 Grop
A5 Stolphål
A6 Stolphål
A7 Härdgrop
A8 Grop
A9 Stolphål
A10 Ränna och kulturlagerrest
A11 Kulturlagerrest
A12 Stolphål
A13 Stolphål
A14 Stolphål
A15 Stolphål
A16 Ränna
A17 Grop
A18 Grop
A19 Grop
A20 Skärvstenspackning
A21 Stolphål (osäkert)
A22 Stolphål
A23 Kulturlagerrest

Gropar
Västra delen av schaktet innehöll fem gropar (Anl. 1, 2, 17, 18 och 19) och en kulturlagerrest 
(Anl. 3).  Groparna var ca 0,1–0,5 m djupa och mycket fyndrika. Runt groparna fanns en 
större mängd kringspridd skärvsten och bränd kristianstadsflinta. Förutom avslag och avfall 
från flinthantverk påträffades i groparna ett flertal mikrospån, tvärpilar och även hela och 
fragmentariska stenyxor. En av yxorna stod på högkant i grop (Anl. 1). Om detta var spåren 
efter en medveten handling eller konsekvens av trädrötter eller senare tiders aktiviteter i 
området får bli osagt. 



21

Figur 9. Området mot norr med groparna under utgrävning.  Notera de kraftiga tallrötterna. 
Foto: Michael Dahlin. 

Hydda
I den östra delen bildade en koncentration av anläggningar som preliminärt tolkas som de 
kvarvarande resterna efter en hyddkonstruktion. Det var två rännor (Anl. 10 och Anl. 16), två 
gropar (Anl. 4 och Anl. 8), en härdgrop/kokgrop (Anl. 7) samt åtta stolphål (Anl. 5, 6, 9, 12, 
13, 14, 19 och 22). I anslutning till rännorna framkom välbevarade kulturlagerrester. I de 
centrala delarna av den hyddliknande strukturen, och i kanten av kulturlagerresten, fanns ett 
mindre stolphål (Anl. 5). 

Två gropar (Anl. 4 och Anl. 8) i sydväst var svårtolkade då de skadats av tallrötter. Det är 
dock oklart om de varit en del av hyddkonstruktionen. Det går dock inte utesluta att de kan ha 
utgjort en del av hyddans väggkonstruktion. Sex av stolphålen var ca 20 cm i diameter och 
stenskodda och gav därmed ett robust intryck. Två av de stenskodda och kraftiga stolphålen 
påträffades vid hyddans södra gavel (Anl. 13 och 14). Några kraftiga stolphål påträffades även 
i och intill rännorna och ytterligare en bevarad vid den norra gaveln (Anl. 5, 19 och Anl. 22). 
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Hyddan
Form: Rundoval till rektangulär
Storlek: 3x2 meter
Daterade objekt: A7 och A16
Ingående anläggningar
Väggstolpar: A5, A9, A12, A13, A14, A19, A22
Takstolpar A6
Rännor A10, A16
Gropar A4, A8
Härdgrop/kokgrop A7
Lagerrester A10, A11

En del definitioner av mesolitiska hyddor har gjorts genom åren. Den vanliga definitionen är 
att en hydda i regel ska vara mindre än 25 m² och ha haft en oval form (Cronberg 2001, 
Hernek 2005). 

Boytan på hyddan vid Lilla Ramm bör ha varit omkring 6 m² med en centralt placerad 
härdgrop och hyddan omkring 3 x 2 (NNV – SSO) meter. Centralt i hyddan fanns ett något 
mindre stolphål (Anl. 6). Ytterligare några stolphål som kan ha haft en funktion är 
anläggningarna 9 och 12. Den västra rännan börjar i söder med ett kraftigt stolphål med 
stenskoning. Flertalet av stolphålen hade dessutom kvar stenarna som skott stolparna. För 
övrigt var stolphålen fyndfattiga, vilket skulle kunna tyda på att stolparna stått kvar utan att de 
ryckts upp. 

Det ska också framhållas att det vid undersökningen av den västra rännan (Anl.10) fanns 
antydan till minst två stolphål i rännan. Rännan (Anl.16), som lågt något ytligare än den 
västra rännan, avvek också från den genom ljusare fyllning och stora mängder med skärvsten. 
Rännan sträckte sig längs en naturlig avgränsning för hyddan med flera jordfasta block och 
hällar. Ett av blocken överlagrade kulturlager och ett stolphål (Anl.22). Det är troligt att det 
har flyttats till sin nuvarande plats i samband med att man under historisk tid röjde för en 
brukningsväg med sträckning genom den västra delen av undersökningsytan. Vägen anas i 
västra delen som igenväxta grunda hjulspår längs med sluttningen. 
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Figur 10. Anläggningarna i den hyddliknande strukturen i västra delen av den undersökta 
ytan.
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Figur 11. Tvärprofil av rännan, anläggning 10, med stolphålsliknande fördjupning. Foto: 
Michael Dahlin.

Ytan inom den hyddliknande strukturen innehöll bevarade homogena kulturlagerrester, cirka 
10–15 cm i omfång och med innehåll av måttliga mängder skärvsten och kol. Resterna kan 
utgöra delar av ett golvlager. 

Generellt avtog fyndmängden i östra delen av undersökningsytan jämfört med västra delen. 
Antalet formella redskap var också mindre i antal inom hyddans område. Det är dock ett 
betydande fyndmaterial med kärnor, splitter och avslag, vilket antyder att stenhantverk kan ha 
förekommit inne i hyddan. Även enstaka retuscherade redskap och en hel skrapa ger en 
antydan om hantverk. 

I fyllningen till den centralt placerade härdgropen (Anl. 7) framkom relativt ytligt ett 
hasselnötsskal och rikligt med träkol. Ett jordprov togs i härdgropen och skickades till analys 
för vedartsbestämning och efterföljande 14C analys. Ytterligare ett kolprov för 14C analys togs 
i den östra rännan (Anl. 16).  
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Figur 12. Anläggning 7 eller härdgropen framrensad i plan. Foto: Michael Dahlin.

Direkt söder om hyddan fanns en större koncentration med skärvsten (Anl. 20), till utseendet 
påminde det starkt om ett skärvstensflak. Det låg runt och mellan en del större stenblock och 
bestod av ett ca 10–20 cm tjockt lager. Lagret har ännu inte avgränsats, men fortsätter 
säkerligen längre ned i sluttningen mot söder. Förutom skärvsten innehöll det en del 
mikrospån, en knacksten och avfall i form av splitter och avslag av främst kristianstadsflinta 
(se fyndlista). Flaket kan möjligen innehålla den uttjänta stenen från hyddans härdgrop.
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Figur 13. Rännan (anläggning 16) under framrensning. Närmast till vänster i bilden det 
undersökta stolphålet, anläggning 13. Lägg också märke till det större mosstäckta blocket 
som överlagrar kulturlager och ett stolphål (anläggning 22). Foto: Michael Dahlin.
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Figur 14. Friläggning av amfibolityxan (F1) i ruta 1. Foto: Michael Dahlin

Grottan
Centralt inom blockmassivet finns en mindre grotta och ett klippöverhäng. Tillsammans 
bildar de en cirka 14 m² stor yta, varav 6 m² utgörs av själva grottan. Grottans öppning 
exponerar mot öster och sjön Lilla Ramm. Öppningen ligger ca 20 meter över havet. Därifrån 
har man haft god utsikt ut över den tidigare havsviken. De monumentala blockformationerna 
bör ha varit synliga på långt håll utifrån havsviken och de kan ha tjänat som riktmärken för 
färdande.  

Grottan är välvd i taket och det är därför möjligt att sitta inne i grottan då takhöjden är ca 90 
cm. Välvningen i grottans tak tycks ha åstadkommit genom naturlig frostsprängning eller 
genom tillmakning. I detta skede går det inte avgöra vilket, men de granitflak som lossnat 
borde ligga kvar inne i grottan, men de har i vilket fall städats undan. Det bör understrykas att 
ingen del av de inre delarna av grottan har dokumenterats tidigare och inte heller undersökts 
arkeologiskt. 

Vid tröskeln, det vill säga vid grottmynningen, undersöktes ett kvadratmeterstort område. 
Jorden var mycket svart med kol och sot och hade ett rikt inslag av skärvsten. Lagret var ca 30 
cm tjockt och bestod överst av några centimeter vittringsgrus från grottöverhänget. Under 
gruset följde ett lager bestående av kol och skärvsten. Enstaka fynd förekom ända ner till 
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svallsanden, under det kolblandade lagret. Efterhand övergick sanden till lera. I den övre 
delen av lagret framkom en liten bit modernt tegel. Det är oklart hur den hamnat i grottan, 
men en intressant iakttagelse är att omkring 150 meter väster om grottan ligger en mindre 
grusbelagd skogsväg som reparerats med liknande bitar av tegelflis. I lagret med kol och 
skärvsten framkom måttligt med fynd i form av avslag av kristianstadflinta, 
sydvästskandinavisk flinta, hälleflinta och grönsten. En bit in grottan påträffades en ensam 
knacksten av granit på grottgolvet. 

Jorden från grottmynningslagren vattensållades och i sållet kom riklig med brända ben. 
Osteolog Lena Nilsson identifierade ben från landlevande däggdjur, från torsk och ett 
fragment av ett musselskal. Musselskalet framkom stratigrafiskt tillsammans med de brända 
benen och kan tolkas som något som hamnat i skärvstenslagret ungefär samtidigt som benen 
och det övriga fyndmaterialet. 

Figur 15. Grottmynningen innan delundersökningen. Mitt i bilden syns den av vildsvin 
uppbökade gropen med skärvsten och sotig jord väl synligt i ytan.  Senare kom gropen att 
rensas upp och jorden sållas. Foto: Michael Dahlin. 
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Figur 16. Översiktlig plan över grottan och ytan utanför. Planen upprättad av Michael 
Dahlin.

Figur 17. Schematisk skiss över grottans profil. Profilen upprättad av Michael Dahlin.
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Figur 18. Profil av lagerföljden i grottan. Profilen upprättad av Michael Dahlin.
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FYND
Vid undersökningen framkom ett rikt fyndmaterial bestående av 477 fyndposter och bland 
dessa fanns 14 hela och fragmentariska yxor, 35, mikrospån, 8 tvärpilar, 5 skifferknivar och 
ett skifferhänge (se fyndtabell och fyndlista).

TYP Ruta Material Övrigt Antal
Avslag Se fyndlista Jämn 

spridning
1189

Avslag med 
retusch

Se fyndlista Jämn 
spridning

33

Bryne 
(fragment)

5 och 27 Kvartsit och 
Sandsten

2

Bränt ben 12 Ben och ett 
musselskal

73 st i 
Grottan

75

Knackstenar 22 och 26 Granit och 
Kvartsit

1 st i Grottan 3

Kärnor Se fyndlista 34
Mikrospån Se fyndlista 35
Skifferhänge 8 Skiffer 1
Skifferknivar 5,5,6,19 och 27 Glimmerskiffer 5
Skrapor Se fyndlista 15
Slipstenar 2,4,4,6, och 6 Kvartsit 5
Splitter Se fyndlista 152
Spån Se fyndlista 5
Tvärpilar Se fyndlista 8
Yxor 1,1,3,4,5,6,6,6,8,9,11,11,12,27 Amfibolit, 

Diabas, Porfyr 
och Sandsten

Ytslipade 
och svagt 
fyrsidiga

14

Övrigt slagna Se fyndlista 391

Kristianstadsflinta
Kristianstadsflinta är oftast den vanligast förekommande flinttypen på de mesolitiska och 
neolitiska boplatserna inom nordöstra Småland, vilket även gäller för denna boplats. Här 
utgör däremot flinttypen det vanligaste redskapsmaterialet, vilket enligt tidigare erfarenheter 
varit kvarts (Dahlin 2004). Totalt påträffades 1266 bitar kristianstadsflinta om 2026 gram på 
platsen i form av kärnor, avslag och splitter. Materialet fanns inom hela ytan, men med en 
något större andel mot den undersökta ytans västra del. Den vanligaste reduceringsmetoden i 
materialet är plattformstekniken, men det förekommer även enstaka bipolära avslag och 
kärnor. Flintan uppvisar ofta cortex vilket antyder att flintan åtminstone delvis kommit hit i 
form av obearbetade stycken och bearbetats på plats. De små splittren talar även för det. 
Kristianstadsflintan framstår därmed som ett material som boplatsens människor haft en god 
tillgång till. Det ska ännu en gång understrykas att detta är en ovanlig situation inom 
nordöstra Småland. 
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Reduktionsmetod
Huvuddelen av kristianstadsflinta är slagen med frihands plattformsteknik, men den bipolära 
tekniken är också representerad. Några enstaka plattformsavslag uppvisar en kraftig vinkel 
från plattformen och vidare ned mot distaländen och vinkeln på avslaget uppskattas till ca 
45°. Detta påminner om de avslag som kommer från de kärnor som Erreth Callhan kallar 
chopper core. Även om plattformstekniken är tydligaste representerad i avslagsmaterialet 
påträffades endast åtta plattformskärnor. Det märkliga är att något fler bipolära kärnor 
påträffades, hela tolv exemplar. Det senare kan ha att göra med att de bipolära kärnorna bara 
var någon cm i storlek och sannolikt utgjorde slutet på en reduktionsserie. Kärnor och splitter 
bekräftar även bilden av att tillslagningen utförts på platsen. Enstaka större decimeterstora 
stycken av kristianstadsflinta förekom på platsen, vilket inte tidigare påträffats inom 
Oskarshamns kommun. 

Sammanfattningsvis tycks kristianstadflintan ha förts till platsen som relativt stora råämnen. 
Några råämnen med provhuggna ytor påträffades på boplatsen, men var av sämre kvalité. 
Sannolikt är det därför som de kasserats, då de inte dög för vidare bearbetning. Först tycks 
materialet bearbetats med frihands plattformsmetod, som uppvisar åtskilliga avslag och en 
mindre andel kärna med svagt lutande avslag och avspaltningsytor på kärnorna. En liten andel 
av avslagen uppvisar kraftigt lutande avslag, vilket antyder svagt mandelformade 
plattformskärnor. När kärnorna minskat tycks en bearbetning övergått till bipolär teknik och 
materialet har bearbetats ned till mycket små redskap. Även om råmaterialtillgången varit 
god, så har materialet nyttjats in i det sista. 

Formella redskap
Den största andelen av formella redskap av kristianstadsflinta utgörs av mikrospån, tvärpilar, 
retuscherade avslag och fragment av skrapor. 

Fyndspridning
Kristianstadsflintan är förhållandevis jämnt spridd över hela den undersökta ytan, men som 
tidigare framhållits med en ökad mängd i väster. En betydande del av materialet uppvisar 
eldpåverkan, vilket inte är konstigt med tanke på närheten av härdgrop och spridd skärvsten 
inom hela ytan. 
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Figur 19. Fr vänster mikrospån av hälleflinta, mikrospån av metamorf lerskiffer och tvärpil 
av kristianstadsflinta. Foto: Michael Dahlin.

Kristianstadsflinta
Sydvästskandinavisk flinta
Kvarts
Kvartsit
Porfyr
Hälleflinta
Metamorf Skiffer

Flinta och bergartsfördelning (Antal)
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Kristianstadsflinta
Sydvästskandinavisk flinta
Kvarts
Kvartsit
Porfyr
Hälleflinta
Metamorf Skiffer

Flinta och bergartsfördelning (Vikt)

Figur 20.  Den samlade bergartsfördelningen från boplatsytan.

Sydvästskandinavisk flinta
Den sydvästskandinaviska flintan förekommer ofta sparsamt på de mesolitiska boplatserna 
inom nordöstra Småland. Vid Lilla Ramm förekommer den sydvästskandinaviska flintan 
sparsamt och endast 96 bitar om 93,2 gram påträffades. När flinttypen förekommer är det ofta 
i form av redskap, hela eller fragmentariska skrapor och mikrospån. Flinttypen tycks också 
öka i mängd under neolitikum (Taffinder 1987, Svedberg 1988).

Reduktionsmetod
Reduktionsmetoden påminner starkt om den som används för att bearbeta kristianstadsflinta. 
Här har dock inte tillgången på material varit lika stor.

Formella redskap
Bland redskapen påträffades några enstaka mikrospån, tvärpilar, retuscherade avslag och en 
skrapa tillverkad av ett blocksideavslag från en handtagskärna (Fig. 21). 
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Figur 21. Blocksideavslag från mikrospånkärna i sydvästskandinavisk flinta och ombearbetad 
till skrapa. Foto: Michael Dahlin.

Fyndspridning
Den sydvästskandinaviska flintan är förhållandevis jämnt spridd över hela den undersökta 
ytan, men med en något ökad mängd i väster. 

Ordovicisk flinta
Den ordoviciska flintan är mycket vanlig på mesolitiska boplatser på Öland. Flintan påträffas 
längs öns stränder som enstaka strandrullade bitar. Stundtals påträffas större bitar inneslutna i 
mindre block av kalksten på ön. Spridningen av flintan finns inom hela Kalmarsundsområdet, 
men blir aldrig det dominerande råmaterialet till redskap på fastlandssidan av sundet 
(Königsson 1972, Alexandersson 2001). Inom Oskarshamns kommunområde har hittills 
enbart enstaka avslag påträffas på boplatserna. Enligt boplatsernas utseende, fyndinnehåll och 
nivå över havet bör boplatserna i första hand dateras till mesolitikum, men flintsorten 
förekommer, men inte lika ofta, på klart neolitiska lokaler (Dahlin 2004).  

På platsen påträffades 2 bitar ordovicisk flinta om 1,5 gram. 

Kvarts
Kvarts är ett av de vanligaste redskapsmaterialen under mesolitikum inom denna del av 
Sverige. Totalt påträffades 293 bitar kvarts om 608,3 gram på boplatsytan. 
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Den bearbetade kvartsen som tillvaratagits på platsen tycks i första hand vara hämtad från 
kvartsådror, men det finns flera exempel på att man använt sig av runda kvartsnoduler från 
moränen. Vanligast är kvartsen klar till mjölkvit, men det förekommer också kvarts med 
insprängda mindre strimmor av småkornig kvarts, vilket gjorde att den liknade kvartsiten. 
Kvartsen har företrädesvis bearbetats med bipolär teknik tätt följt av plattformsteknik. 

Callahan (1987) har beskrivit tillslagningsprocessen i flera steg där bl.a. tillslagning med 
plattformsmetoden föregår den bipolära tekniken. 

Reduktionsmetod
Kvartsen har främst bearbetats med plattformsteknik och med en övervikt för 
frihandsmetoden. Avslagen är mestadels något krumma och saknar krosskada i distaländen. 
Några avslag har tunna plattformar, rak profil och skulle kunna vara tecken på plattforms 
städmetod. Bipolära avslag och kärnor förekommer och även om materialet förekommer i 
boplatsens omgivningar så har materialet nyttjats ned till mycket små avslag. 

Formella redskap
Mycket få redskap påträffades av kvarts, endast enstaka retuscherade avslag. 

Fyndspridning
Kvartsen är förhållandevis jämnt spridd inom hela ytan. I väster ökade den dock något och 
särskilt mot botten av kulturlagret i Ruta 26. 

Hälleflinta
I likhet med porfyren förekommer även hälleflintan i fast klyft inom Oskarshamns kommun. 
Under boplatsinventeringarna i Kristdala sn utgjorde den ett vanligt inslag på de mesolitiska 
boplatserna (Dahlin 2005). I de undersökta lämningarna från Lilla Ramm påträffades totalt 35 
bitar hälleflinta om 88,6 gram. Det ringa materialet uppvisade flera kännetecken för både 
plattforms- och bipolär metod. Endast ett mikrospån påträffades av hälleflinta. 

Porfyr
I Misterhultsområdet förekommer inte porfyr i berggrunden, men väl i det inre av 
Oskarshamns kommun ett par mil in i landet. Porfyren utgörs av s.k. smålandsporfyr och 
enligt det tillvaratagna materialets har den använts mycket sparsamt. Endast 44 avslag om 
182,5 gram påträffades på platsen. 

Porfyren tycks främst ha bearbetats genom någon av plattformsmetoderna, men inga formella 
redskap påträffades. Fyndspridningen var förhållandevis jämn över ytan, men med en viss 
ökning i västra delen av den undersökta ytan. 
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Figur 22. Ytslipad yxa av porfyr (F178, ruta 8). Foto: Michael Dahlin.

Glimmerskiffer
Glimmerskiffer är en vit eller gråvit till gråsvart och starkt skiffrig bergart. Den låter sig 
klyvas till plattor och skivor. Bergarten är mestadels finkornig och rik på mineralerna kvarts 
och glimmer. Den förekommer främst i nordöstligaste Skåne, Bergslagen och fjällkedjan 
(Lundegårdh 1995). Glimmerskiffern som påträffats på boplatsen är rik på den ljusa 
muskovitglimmern, vilket gör att den kan betecknas som en muskovitglimmerskiffer. 

Formella redskap
Inom den undersökta ytan påträffades fem fragment/delar av skifferföremål om 40, 6 gram. 
De uppvisar en del likheter med de knivar som påträffats på den kända mesolitiska 
Motalaboplatsen i Östergötland, men även liknande knivar från de sörmländska boplatserna 
(Wikell 2003, Carlsson 2004). En av skifferknivarna (F 146) hade utmed ena långsidan 
ristningar i form av nio raka linjer, 10–17 mm långa och med cirka 3 mm mellanrum. 
Ytskiktet på den andra sidan av kniven hade vittrat bort genom spjälkning.

Mellanrummet?
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Figur 23. Skifferföremål/kniv med ristningslinjer (F 146). Foto: Michael Dahlin.

Metamorf skiffer
Skiffer är en samlingsbeteckning för olika skiffriga bergarter med olika ursprung, såväl 
sedimentär lerskiffer som (i detta fall) olika typer av metamorf skiffer. Den skiffer som 
påträffats vid Lilla Ramm är kvartsrik, och ursprunget skulle kunna vara en kvartsrik 
sedimentär bergart (oren sandsten med inblandad lera), eller en kvartsrik vulkanisk bergart. 
Det finns exempel på bådadera i norra Småland. När det gäller kvartsrika sedimentbergarter 
som blivit metamorft omvandlade finns den s.k. Vetlandaformationens kvartsiter nära 
Vetlanda och Västervikskvartsiterna i trakten runt Västervik; kvartsrika vulkaniska bergarter 
finns i den s.k. Malmbäcksformationen väster om Nässjö i Småland. Det är dock svårt att säga 
något säkert om varifrån skiffern kommer ursprungligen. Västerviksområdet ligger rakt norrut 
från Lilla Ramm, så om det handlar om ett block som transporterats med isen ligger det ju 
närmast till hands att tänka sig ett ursprung därifrån. Det går dock inte utesluta en längre 
transport, kanske från någonstans i Bergslagen. Som alltid är det omöjligt att säga något 
säkert från en lös stenbit, lossryckt från sitt geologiska sammanhang i den fasta berggrunden 
(Muntlig uppgift Åke Johansson). 
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Totalt påträffades 61 tillslagna bitar om 215,6 gram. 

Reduktionsmetod
Skiffern har bearbetats på platsen och huvuddelen tycks ha spjälkats eller kluvits. En del 
avslag finns i materialet med tydliga plattformar. Avslagens riktning har både varit längst med 
förskiffringsytornas naturliga avspaltningsriktning, men även tvärs över. Ett säkert och ett 
osäkert mikrospån har dock slagits längst med skifferns naturliga avspaltningsriktning. 

Formella redskap
Ett säkert och ett osäkert mikrospån har påträffats. Ett fragment av ett skifferhänge (Fig. 24) 
påträffades i ruta 8. (F 179). Vilken sorts skiffer det rör sig om är oklart. 

Figur 24. Del av skifferföremål (F 179) med bikoniskt hål och avfasad kant på ena långsidan. 
Foto: Michael Dahlin.

Fyndspridning
Skiffern förekommer relativt jämnt fördelat över hela den undersökta ytan. 
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Kvartsit
Kvartsit är en relativt vanlig bergart på stenåldersboplatserna inom Oskarshamns- och 
Västerviksområdet. Särskilt vanlig blir den först under neolitikum och den fortsätter att 
användas långt in i bronsåldern. I berggrunden finns den i de norra delarna av Misterhults 
skärgård och vidare in i Västerviks kommunområde. Det senare är en av anledningarna till 
varför den kommit att kallas för Västervikskvartsit. Kvartsiten är brungul till gråsvart och det 
är främst den senare som kommit att kallas för Västervikskvartsit. Totalt påträffades 42 bitar 
av slagen kvartsit om 182,6 gram. 

Kvartsiten är främst bearbetad genom plattformsmetod, men inga formella redskap 
påträffades

Mylonit
Mylonit finns i boplatsens omgivningar och den förekommer i tidigare sprickzoner. 
Myloniten är vanligen jämnt grå, gröna eller rödaktiga (Lundegårdh 1995). Inom 
Misterhultsområdet förekommer vanligen den lätt gröntonade varianten och den gröna tonen 
beror på inslag av mineralet epidot. Inte lika vanlig men förekommande är den svagt 
rödaktiga myloniten. Inom den undersöka ytan påträffades 3 bitar mylonit om 16,8 gram. 

Grönsten
Grönsten är egentligen ett samlingsnamn för flera basiska bergarter som till exempel amfibolit 
och diabas. De båda exemplen ovan finns representerade på den undersökta boplatsen och i 
nuläget har det inte gått att avgöra om råmaterialet påträffats som lösa block i terrängen eller 
brutits från berggrunden. De båda exemplen utgör gångbergarter och förekommer inom 
Misterhult och har bildats i sprickor i den granitiska berggrunden. Inom den undersökta ytan 
påträffades 10 bitar grönsten om 40,6 g

Bergarten har först och främst nyttjats som råmaterial till stenyxor och på boplatsen 
förekommer avslag, slipade avslag, hela och fragmentariska yxor av amfibolit och diabas. 

Yxor och yxfragment påträffades främst i schaktets västra del och i det mer fyndtäta området. 
Grönstensfragmenten är inte särskilt talrika så en yxproduktion tycks med all sannolikt inte 
utförts inom den undersökta ytan. Det är däremot fullt möjligt att uppskärpning och slipning 
av yxorna utförts inom ytan. 

Sandsten
På boplatsen påträffades ett eggfragment av en bergartsyxa och bergarten bedömdes vara 
tillverkad av kambrisk sandsten. Sandstenen är en sedimentär bergart och finns bl.a. på Furön 
och Runnö inom Oskarshamns kommun. Dessa öar låg dock på havsbotten under mesolitisk 
tid, men geologiska studier inom Misterhult har visat att sandsten stundtals kan finnas kvar i 
sprickor i berggrunden, men även som enstaka stenblock runt om i landskapet (Stenberg 



41

muntligt). Ett gott exempel på detta är det famnstora sandstensblocket med skålgropar i 
Snäckedal. De större förekomsterna av sandsten finns dock i Östergötland och på Öland. Yxor 
av sandsten och andra sedimentära bergarter har påträffats tidigare inom Oskarshamns 
kommun (Dahlin 2004). 

Ett eggfragment av kambrisk sandsten framkom i Ruta 4 i den västra delen av den undersökta 
ytan. 

ANALYSER

Vedartsanalys och 14C-analys
Två kolprover insamlades för datering i och i anslutning till hyddan i samband med den 
arkeologiska undersökningen. Kraftiga, delvis förkolnade tallrötter hade tyvärr infiltrerat 
jordlagren och det fanns därför en ganska stor risk att de träkol som plockades ut kunde ge 
yngre dateringar.  Det ena provet kom från kokgropen (Anl.7, Ua-57420) och det andra från 
rännan (Anl. 16, Ua-57421). 

Innan proverna skickades för datering till Ångströmlaboratoriet i Uppsala, utfördes 
vedartsanalys av Erik Danielsson, Vedlab, Glava. Det första provet från härdgropen, 
anläggning 7, bestod av kol från ek. Det andra provet från rännan, anläggning 16, utgjordes av 
kol från tall. Båda trädslagen kan ge hög egenålder vilket får tas med vid utvärdering av 
dateringsresultaten.   (Se bilaga). 

14C-dateringen utfördes av Göran Possnert, Ångströmlaboratoriet, Uppsala och visade som 
väntat på yngre dateringar. Kolet från kokgropen visade en mellanneolitisk datering 2560–
2290 f Kr, och kolet från rännan eftermedeltida datering, 1510–1940 e Kr. 

Osteologisk analys
Sammanlagt tillvaratogs 75 fragment brända ben. Förutom två fragment i ruta 12, påträffades övriga i 
kulturlagret i anslutning till grottöppningen.  Den osteologiska analysen utfördes av osteolog 
Lena Nilsson, Lunds universitet. Benen var mycket fragmenterade och därför svårbedömda; 



42

det rör sig huvudsakligen om ben från landlevande däggdjur samt enstaka fiskben – en 
eventuell kota från torsk, samt musselskal. 

SAMMANFATTANDE TOLKNING

Boplatsens storlek och inre organisation
Hur stor del av udden som upptagits av boplats är naturligtvis svårt att uppskatta mot 
bakgrund av att endast är en 29 m² stor yta som hittills undersökts. Men det är inte orimligt att 
säga att det kan röra sig om en relativt stor boplats, minst 5000 m², kanske så stor som 10 000 
m².  Rika fyndförande kulturlager i två lagerhorisonter med tydlig fortsättning även utanför 
den undersökta ytan, tillsammans med ett variationsrikt fyndmaterial och förhöjda 
fosfatvärden inom stora delar av den forntida udden kan tala för det. Fortsatta undersökningar, 
där såväl mindre som större ytor tas upp inom sluttningen, är därför viktigt för att vi ska 
kunna vidare med att förstå boplatsens fulla storlek och dess inre organisation.

Boplatskronologi
Boplatsen uppvisar ett fyndmaterial, som kan tillföras senmesolitikum 5500–4000 f Kr. Även 
om enbart en mindre yta undersökts framträder en mycket samlad fyndbild utan närvaro av 
yngre fynd. Detta är något mycket ovanligt då inblandning av andra tidsepoker brukar vara 
det vanliga. Undersökningsmaterialet ger därför goda möjligheter för studier av lokala 
kronologier och fyndtyper. 

Bland de daterbara fynden finns mikrospån, mikrospånkärnor och tvärpilar. Mikrospån och 
mikrospånkärnor är rent typologiskt klart mesolitiska fynd. Tvärpilarna brukar i huvudsak 
räknas till senmesolitikum 5500–4000 f Kr och tidigneolitikum 4000–3200 f Kr. Tidigare 
arkeologiska undersökningar i södra Tjust och Misterhult stärker också denna datering, bland 
annat undersökningarna vid närliggande Bjurvik Svingen och vid Hunö (Dahlin & Fendin 
2016, Dahlin & Wikell 2016). Dateringarna stämmer också i stort med den samlade 
erfarenheten från Sydskandinavien (Alexandersson 2001). 

Även representationen av svagt fyrsidiga och ytslipade yxor på platsen kan knytas till 
perioden senmesolitikum/tidigneolitikum. 
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Figur 25. Översikt fosfatvärden och schakt, Lilla Ram. Upprättad av Philip Seward.

Boplatsens närmiljö och näringsfång
Boplatsens närmiljö består först och främst av sjön Lilla Ramm, som utgjorde en havsvik 
under mesolitikum. De bitvis branta stränderna vid sjön uppvisar naturliga avsatser och 
terrasseringar, något som måste ha underlättat för farande att lokalisera boplatslägen längs 
stränderna. Tillgången på dricksvatten har funnits på bekvämt avstånd från boplatsen genom 
de bäckar som rinner genom mossar och mindre gölar längre upp i skogen och mynnar ut i 
området.   
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Figur 26. Stjärnan markerar boplatsens Lilla Ramms förhållande till strandlinjen för ca 7000 
år sedan. Ljusblått markerar dåtidens vattennivåer och vita dagens. I norr ledde havsviken ut 
mot mynningsområdet vid Solstadström och i öster fanns en passage ut i fjärdmiljöerna. 
©Statens Geologiska Undersökningar. 

Boplatsläget i det forntida vattenlandskapet stärker antaget att det maritima varit viktigt för 
boplatsens försörjning. Från platsen har man haft tillgång till flera vägar inom ett vidsträckt 
kustnära område, såväl inåt landet som ut mot öppet hav. Här har man kunnat bedriva jakt och 
fiske i de mer lugna vattnen, men även ta sig ut i havsbanden för fiske och säljakt. Fynden av 
ben från landlevande däggdjur, ben från torsk och musselskal antyder en variation av 
näringar, något som får ses som särskilt typiskt för senmesolitikum. Även om inga sälben 
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hittills påträffats är det ändå rimligt, med tanke på det havsnära läget, att tänka sig att 
människorna inom området kan ha försörjt sig genom jakt på säl.   

Viktigt i sammanhanget för att förstå boplatsen storlek, inre organisation och funktion är dock 
läget intill de monumentalt framträdande stenmonumenten. De måste rimligen haft stor 
inverkan på boplatsens placering. Vi talar här inte om en renodlad fångstboplats, utan 
förmodligen något därutöver, snarare kanske en samlingsboplats där monumentet haft en 
viktig roll för människorna. Det går i denna stund inte heller säga något om hur det naturliga 
monumentet och dess grottor använts av boplatsen innevånare. Det står dock klart att de 
stundtals vistats intill monumentet och utfört någon form av handlingar i en av monumentets 
grottor. Vidare undersökningar kan förhoppningsvis bringa mer klarhet kring detta.

Anläggningar och aktivitetsspår inom platsen
Spåren visar att inom den undersökta ytan sannolikt funnits en mindre hydda. Storleken på 
hyddan ger ett säsongsmässigt intryck, kanske har hyddan enbart använts under 
sommarhalvåret. Det är dock för tidigt att egentligen säga något mer ingående, då andra 
hyddor också kan ha funnits på platsen. Det som kan sägas i nuläget är att en hyddliknande 
konstruktion sannolikt funnits på platsen och att storleken på den talar för att man troligen 
vistats här delar av året. 

Vissa iakttagelser av spår efter aktiviteter kan göras om man studerar fyndfördelningen 
mellan östra och västra delen av den undersökta boplatsytan. Förenklat kan sägas att i den 
östra delen finns hyddlämningen och i den västra gropar och flest fynd. Studerar vi 
spridningskartan med eldpåverkad flinta kan man tydligt se att den förekommer rikligare i den 
västra delen, där även förekomsten av skärvsten är större. En tolkning kan vara att de 
undersökta groparna är upprivna kok- och härdgropar, vilket resulterat till den rika mängden 
med skärvsten och bränd flinta. Söder om hyddan finns en skärvstenssamling, vilket kan bestå 
av den ”utrakade” skärvstenen från hyddans härdgrop. Med andra ord den eldpåverkade 
flintan kommer från stenhantverk eller är kasserade flintstycken som hamnat på boplatsytan 
och senare genom olika medvetna och omedvetna aktiviteter utsatts för värmepåverkan. 

Aktiviteterna på platsen har också innefattat tillverkning av åtminstone mikrospån och 
bearbetning av flinta och olika bergarter. En av de mest framträdande artefakterna på 
boplatsytan är mikrospånen och de fragmentariska mikrospånkärnorna. En klar majoritet av 
dessa är funna i den västra delen av området med groparna. Här finns också den största 
andelen splitter, vilket antyder att åtminstone delar av boplatsens mikrospån tillverkats på 
denna plats. Även yxfragment och slipstenar återfinns här, men direkta bevis för 
yxtillverkning saknas.

En mer jämn spridningsbild har skrapor och skrapfragmenten. Fortsatta undersökningar kan 
komma att förändra bilden, men den ovan återgivna bilden ger kanske ledtrådar till 
människornas aktiviteter på platsen. 
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Figur 27. De brända flintornas spridning på den undersökta boplatsytan. Planen upprättad 
av Michael Dahlin. 
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Figur 28. Splitter och dess spridning på den undersökta boplatsytan. Planen upprättad av 
Michael Dahlin. 

Figur 29. Artefakter och dess spridning på den undersökta boplatsytan. Planen upprättad av 
Michael Dahlin. 
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Figur 30. Artefakternas spridning på den undersökta boplatsytan. Planen upprättad av 
Michael Dahlin. 

Tre fragment/delar av skifferknivar påträffades också i den västra delen av boplatsytan samt 
ett fragment i den östra delen. Knivar av detta slag brukar i regel kopplas till säljakt, men 
liknande knivar   har också påträffats på platser långt från de klassiska säljaktslokalerna 
(Carlsson 2004). En av knivarna (F 146), se även bild rapportens framsida) är försedd med 
flera inristade lodrätta linjer med några millimeters mellanrum. Syftet med ristningarna är 
oklart, men deras regelbundenhet ger en antydan att de haft någon form av specifik avsikt. 
Kanske har det varit ett ornerat handtag till en kniv? Liknande ornamentik har påträffats på 
andra mesolitiska föremål av ben och horn (Karsten & Knarrström 2003:111).
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Figur 31. Skrapornas spridning på den undersökta boplatsytan. Planen upprättad av Michael 
Dahlin. 

En hel slipad yxa av porfyr (F178), ett hänge av skiffer (F179) och ett stycke råflinta 
påträffades i ruta 8. Skifferhänget och råflintan låg tätt tillsammans i vad som kan ha varit en 
liten grop. Kraftiga tallrötter hade dock skadat lagret inom denna yta. Strax intill i samma ruta 
påträffades den hela slipade yxan av porfyr, även den i det skadade lagret. Om de tre föremål 
en gång har legat tillsammans i en grop och därför ska ses som en enhet, en avsiktlig 
deponering – det kan inte helt uteslutas. Kombinationen av artefakterna skulle kunna tala för 
någon form av gravgåva eller annan form av rituell deponering i omedelbar närhet till de 
monumentala blockformationerna.

Lilla Ramm ur ett regionalt perspektiv
Lilla Ramm uppvisar likheter med tidigare undersökta boplatser som Svingen och Hunö. 
Likheterna med Svingen består främst i den tydliga dominansen av kristianstadsflinta och att 
de tidsmässigt skulle kunna vara samtida eller närliggande i tid med varandra. Likheterna med 
det tidigneolitiska materialet på Hunö ligger framförallt i nyttjandet av råmaterial. Även en 
del nyupptäcka boplatser längst Marströmmens vattensystem uppvisar intressant nog liknande 
dateringar och fyndsammansättning som Lilla Ramm. Detta visar med all tydlighet att 
Marströmmens boplatser har en större andel kristianstadsflinta än andra boplatser, då 
omfattande boplatsinventeringar genomförts både norr och söder om Marströmmen. 

Kristianstadsflintan som material blir särskilt intressant eftersom den inte finns lokalt, utan 
måste importeras till området. Tidigare här har Lilla Ramms fördelaktiga geografiska läge 



50

framhållits och sannolikt är det detta som utgör ledtråden till materialets rikliga förekomst 
inom vattensystemet. Samtidigt kvarstår frågan vad som lockat människor hit, mer än det 
fördelaktiga geografiska läget? Har platsen utgjort en knutpunkt för grupper av människor på 
resa längst kusten eller med längre mål som krävt att man fick färdas över havets vidder? 

Dominansen av kristianstadsflinta vid Lilla Ramm skulle kunna tolkas som att kontakterna 
söderut varit vanligare än kontakterna norrut. Samtidigt är detta svårt att säga, då mesolitiska 
boplatser i Misterhult i vanliga fall har en stor andel kvarts och lokala bergarter, vilket snarare 
påminner om boplatserna i östra Mellansverige. Kanske är det så att kontakterna med östra 
Mellansverige inom denna del av Småland kan spåras på något annat sätt än med förekomsten 
av råmaterial för stenhantverk? Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att 
kristianstadsflinta inte bara framstår som ett rikligt inslag tillsammans med en stor andel 
lokalt material. Kristianstadsflintan är i själva verket det helt dominerande materialet på 
platsen vid Lilla Ramm och utgör i själva verket det huvudsakliga materialet på platsen som 
använts vid redskapstillverkning. 

Tillgången tycks således ha varit god med tanke på den rikliga förekomsten och de större 
kasserade flintstycken. Flinttypen har i huvudsak bearbetats med frihands-plattformsmetod, 
men bearbetats vidare ned till mindre bitar genom den bipolära metoden. Kanske kan detta 
tolkas som att större stycken kommit till platsen och att den där nyttjats ned till mindre bitar? 
Hantverket har varit inriktat på att producera avslag för vidare bearbetning, men även 
mikrospånkärnor för mikrospåntillverkning. Tvärpilarna tycks vara tillverkade av både avslag 
och spån.  

Sammansättningen av fynden och råmaterialanvändningen påminner i stora drag om 
situationen i södra Kalmar län. Avvikande är dock inslaget av metamorf skiffer, som i 
skrivandets stund utgör ett mycket ovanligt inslag på boplatser i Kalmar län. Bergartens 
ursprung är inte fullständigt undersökt, men den finns inte naturligt i den närmaste 
omgivningen. Detsamma gäller inslaget av glimmerskiffer. En ledtråd kan vara den lilla biten 
av ett skifferhänge (F179) som påträffades tillsammans med ett stycke råflinta. Hänget har 
stora likheter med senmesolitiska och tidigneolitiska hängen från bland annat Norge (Schülke 
& Hegdal 2015). Skiffern kanske inte har sitt ursprung i Norge, men liknande skiffer är känd 
såväl i Bergslagen som i Jämtland. Fortsatta studier är av stor vikt för att utreda denna fråga 
närmare. 

Sporadiska kontakter med Öland tycks ha skett med tanke på förekomsten av ordovicisk 
flinta. Denna flinttyp representeras så gott som alltid av några få bitar på de undersökta 
boplatserna inom Oskarshamns kommun och södra Västerviks kommun. Kontakterna mot 
inlandet är inte särskilt tydliga men förekomsten av hälleflinta och porfyr kan indikera dessa 
kontakter, då detta råmaterial är vanligt på inlandsbosättningarna. Lokalt förekommande 
bergarter och mineraler inom området är kvarts, kvartsit, grönsten och mylonit. 

Misterhults socken ligger i brytningszonen mellan de sydsmåländska flintdominerande 
områdena och de kvartsdominerande områdena vidare norröver, längs ostkusten. Kanske är 
det i ljuset från boplatsens Lilla Ramms geografiska placering som vi ska se det varierande 
råmaterialanvändandet. I samband med undersökningarna i Plittorp 2016 noterades att den 
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sydvästskandinaviska flintan ökade vid övergången senmesolitiska/tidigneolitikum, vilket 
också tycks stämma med fyndbilden från boplatsen Lilla Mark utanför Oskarshamn (Taffinder 
1987, Edenmo 2001, Hagberg 2017). Hur detta verkligen förhåller sig i relation till 
boplatserna Svingen, Hunö och Lilla Ramm är än så länge oklart då dessa är helt dominerade 
av kristianstadsflinta. Här krävs vidare forskning för att utreda den sydvästskandinaviska 
flintans förändrade roll mot slutet av den senmesolitiska perioden. 

Sammanfattningsvis har denna första undersökning av boplatsen vid Lilla Ramm lämnat efter 
sig en rad viktiga frågor att besvara inför framtida undersökningar. Övergripande handlar det 
om att få bättre underlag för att klargöra boplatsens storlek, dess inre organisation och 
funktion.  Även dateringar av boplatsens olika delar inom den forntida udden är här av stort 
värde för att förstå hur platsen nyttjats över tid. Den aktuella undersökningen har bland annat 
visat att kulturlagret har fortsatt utbredning i så gott som samtliga riktningar inom sluttningen 
och tecken finns på åtminstone två lagerhorisonter, något som talar för att boplatsen sannolikt 
haft flera användningsfaser. 

Hyddlämningen och dess närmaste omgivning är också angeläget att vidare undersöka för att 
få klarhet i hyddans yttre avgränsningar och för att kunna dokumentera spår efter de 
aktiviteter som utförts i hyddans direkta närhet. Ytterligare hyddor kan ha funnits på platsen

En annan viktig fråga är det stora blockmonumentet och vilka aktiviteter som kan kopplas till 
detta. Formationen har en klart rituell prägel och fortsatt utredning av detta bör utföras. Ett 
första steg är att fotodokumentera och mäta in hela monumentet. Ett andra steg blir att ta upp 
ett par ytor för att dokumentera eventuella aktiviteter i direkt anslutning till monumentet. Ett 
tredje och avslutande steg för blockmonumentet blir att utföra en siktanalys för att utreda hur 
monumentet framträtt i landskapet under mesolitikum. 

Boplatsen vid Lilla Ramm skänker nytt ljus till den mesolitiska forskningen både inom och 
utanför nordöstra Småland. Det naturliga monumentet med flyttblock utgör ett nytt inslag för 
att förstå hur det rituella och funktionella landskapet kan ha sett för det mesolitiska samhället. 
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VEDLAB
     Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 1784 2017-10-31

Vedartsanalyser på material från Småland, Misterhult sn. Lilla Ram.

Uppdragsgivare: Michael Dahlin/

Arbetet omfattar två kolprov från undersökningar i Misterhult sn, Västra Ramnebo.

Proverna innehåller kol från ek och tall. Båda trädslagen kan ge hög egenålder vilket får tas med vid 
utvärdering av dateringsresultaten.

Analysresultat 

Anl. ID Anläggnings-

typ

Prov- 

mängd

Analyserad 

mängd

Trädslag Utplockat

för 14C-dat.

Övrigt

7 Kokgrop 199,7
g

0,4g 5 bitar Ek 5 bitar Ek 127mg

16 Ränna 0,3g 0,3g 7 bitar Tall 7 bitar Tall 38mg

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

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.

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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FYNDLISTA

Fyndnr Ruta Antal Vikt Längd Bredd Tjocklek Material Sakord Typ

1 1 1 300 101 54 32 Amfibolit Yxa  Fyrsidig, Ytslipad

2 1 1 1,1    Skiffer Övrigt slagen  

3  1 5,6 20   Kvarts Kärna Plattform

4 1 6 0,5    Kvarts Splitter  

5 1 2 0,3    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

6 1 1 0,1    Sydskandinavisk flinta Avslag  

7 1 2 0,1    Sydskandinavisk flinta Splitter  

8 1 1 11,3 29   Kvarts Kärna Plattform

9 1 1 1    Kvarts   

10 1 3 4,4    Porfyr Avslag  

11 1 20 15,5    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

12 1 12 7,3    Kvarts Avslag  

13 1 10 0,7    Kristianstadsflinta Splitter  

14 1 2 5,5    Skiffer Avslag  

15 1 1 1,2 18   Kristianstadsflinta Tvärpil  

16 1 1 0,5    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

17 1 1 0,4    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

18 1 4 1,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

19 1 42 39,2    Kristianstadsflinta Avslag  

20 1 1 1,2    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

21 1 1 16,9 51   Grönsten Yxa  

22 1 2 1,7    Kvarts Avslag  

23 1 1 0,1    Kvartsit Splitter  

24 1 2 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

25 1 2 0,9    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

26 1 1 0,4    Sydskandinavisk flinta Avslag  

27 1 1 1,5    Grönsten Avslag  

28 1 1 1,9 20   Kristianstadsflinta Kärna  

29 1 1 0,6 11   Kristianstadsflinta Kärna  

30 1 1 0,9 15   Sydskandinavisk flinta Tvärpil  

31 1 9 7,4    Kristianstadsflinta Avslag  

32 2 1 47,8 46   Kvartsit Slipsten  

33 2 3 7,6    Porfyr Avslag  

34 2 1 6,8    Porfyr Övrigt slagen  

35 2 1 3,9    Kvartsit Avslag  

36 2 7 9,2    Kvarts Avslag  

37 2 5 0,8    Kvarts Övrigt slagen  
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38 2 1 0,1    Kvarts Splitter  

39 2 1 0,1    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

40 2 2 0,3    Sydskandinavisk flinta Avslag  

41 2 3 0,2    Kristianstadsflinta Splitter  

42 2 1 0,1    Hälleflinta Splitter  

43 2 1 16,6    Kvarts Avslag  

44 2 5 3,4    Skiffer Avslag  

45 2 1 4    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

46 2 1 3,3 20   Kristianstadsflinta Kärna  

47 2 2 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

48 2 27 27,3    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

49 2 21 28,5    Kristianstadsflinta Avslag  

50 3 21 1,5    Kristianstadsflinta Splitter  

51 3 13 21,6    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

52 3 57 32,5    Kristianstadsflinta Avslag  

53 3 7 0,6    Kvarts Splitter  

54 3 2 0,8    Kvarts Övrigt slagen  

55 3 14 11,8    Kvarts Avslag  

56 3 5 6,7    Skiffer Avslag  

57 3 2 2,6    Porfyr Avslag  

58 3 1 6,8    Porfyr
Avslag med 
retusch  

59 3 7 1,5    Sydskandinavisk flinta Avslag  

60 3 1 1,9    Kvarts Avslag  

61 3 2 0,7    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

62 3 2 0,2    Sydskandinavisk flinta Splitter  

63 3 1 0,2    Kvartsit Spån  

64 3 2 3,4    Hälleflinta Övrigt slagen  

65 3 1 1,4    Kvartsit Övrigt slagen  

66 3 2 1,1    Kvartsit Avslag  

67 3 1 0,5    Kristianstadsflinta Tvärpil  

68 3 3 0,9    Kristianstadsflinta Mikrospån  

69 3 1 1    Kvartsit Avslag  

70 3 1 0,9    Grönsten Avslag  

71 3 1 0,4    Grönsten Yxa  

72 4 2 5,9    Porfyr Avslag  

73 4 1 24    Grönsten Övrigt slagen  

74 4 4 5,8    Kvartsit Avslag  

75 4 2 0,9    Kvarts Övrigt slagen  

76 4 1 0,2    Kvarts Splitter  

77 4 1 12,8    Kvarts Avslag  

78 4 15 25,8    Kvarts Avslag  

79 4 5 3,7    Skiffer Avslag  
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80 4 2 1,6    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

81 4 4 5,4    Sydskandinavisk flinta Avslag  

82 4 3 0,2    Kristianstadsflinta Splitter  

83 4 17 25,8    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

84 4 54 48,2    Kristianstadsflinta Avslag  

85 4 1 136,2    Kvartsit Slipsten  

86 4 1 72,3    Kvartsit Slipsten  

87 4 1 64,8 60   Sandsten Yxa  Eggfragment

88 4 1 8,4 46   Sydskandinavisk flinta Spån  

89 4 1 8,3    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

90 4 1 3,4    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

91 4 1 2,1    Kristianstadsflinta Skrapa  

92 4 1 4    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

93 4 1 4,1    Kristianstadsflinta Skrapa  

94 4 1 2,7    Kristianstadsflinta Skrapa  

95 4 1 2,1 19   Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

96 4 1 2 20   Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

97 4 1 2,2 23   Sydskandinavisk flinta Kärna Bipolär

98 4 1 0,3 14   Kristianstadsflinta Tvärpil  

99 4 1 0,1    Hälleflinta Mikrospån  

100 4 1 0,5    Skiffer Mikrospån  

101 4 1 0,1    Kristianstadsflinta Mikrospån  

102 5 1 1 21   Kristianstadsflinta Tvärpil  

103 5 3 1,4    Sydskandinavisk flinta Avslag  

104 5 1 0,3    Sydskandinavisk flinta Spån  

105 5 1 0,1    Sydskandinavisk flinta Splitter  

106 5 1 2,4 21   Hälleflinta Kärna Bipolär

107 5 1 0,9    Ordovicisk flinta Avslag  

108 5 1 1,5    Kvartsit Avslag  

109 5 1 1    Grönsten Yxa  

110 5 1 1,3 21   Kvartsit Bryne/Yxfrag  

111 5 1 5 33   Glimmerskiffer Kniv  

112 5 1 12,3 39   Glimmerskiffer Kniv  

113 5 1 0,2    Sydskandinavisk flinta Mikrospån  

114 5 1 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

115 5 1 0,1    Kvarts Splitter  

116 5 1 0,4    Kvartsit Avslag  

117 5 1 9,2    Kvarts Övrigt slagen  

118 5 1 17,9    Kvartsit Övrigt slagen  

119 5 1 33,2    Kvarts
Avslag med 
retusch  
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120 5 6 21,8    Skiffer Avslag  

121 5 1 4,9    Skiffer Övrigt slagen  

122 5 3 24,6    Porfyr Avslag  

123 5 1 6,5    Bergart Övrigt slagen  

124 5 15 22,4    Kvarts Avslag  

125 5 1 0,1    Kvarts Splitter  

126 5 5 10,7    Kvarts Övrigt slagen  

127 5 63 45,6    Kristianstadsflinta Avslag  

128 5 7 3,5    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

129 6 1 280 110 102 17 Kvartsit Slipsten  

130 6 1 17,1 44   Kvartsit Slipsten  

131 6 1 69,1 49   Grönsten Yxa  

132 6 1 0,1    Kristianstadsflinta Mikrospån  

133 6 1 0,4    Sydskandinavisk flinta Spån  

134 6 1 1,6    Skiffer Avslag  

135 6 4 6,8    Sydskandinavisk flinta Avslag  

136 6 1 3    Skiffer Övrigt slagen  

137 6 1 1,3    Porfyr Avslag  

138 6 3 0,3    Kvarts Splitter  

139 6 1 3,8    Kvarts Avslag  

140 6 1 3,5    Kvartsit Övrigt slagen  

141 6 3 2,2    Kvartsit Avslag  

142 6 5 22,2    Kvarts Övrigt slagen  

143 6 18 35,1    Kvarts Avslag  

144 6 1 1 23   Grönsten Yxa  

145 6 1 5,5 31   Grönsten Yxa  

146 6 1 13,1 59 23 7 Glimmerskiffer Kniv  

147 6 30 466    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

148 6 2 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

149 6 1 0,2    Porfyr Avslag  

150 6 1 2,3    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

151 6 1 1,5    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

152 6 1 2,7    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

153 6 1 2,6    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

154 6 1 0,9    Kristianstadsflinta Skrapa  

155 6 1 3,6    Kristianstadsflinta Kärna Plattform

156 6 60 80,1    Kristianstadsflinta Avslag  

157 7 1 0,8 20   Kristianstadsflinta Tvärpil  

158 7 1 5,6 22   Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

159 7 1 11 33   Porfyr Kärna Plattform

160 7 1 2,7    Sydskandinavisk flinta
Avslag med 
retusch  

161 7 1 0,5    Sydskandinavisk flinta
Avslag med 
retusch  
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162 7 1 0,7    Sydskandinavisk flinta
Avslag med 
retusch  

163 7 1 0,5    Sydskandinavisk flinta Avslag  

164 7 14 18,1    Kvarts Avslag  

165 7 2 2,4    Kvarts Övrigt slagen  

166 7 2 0,3    Kvarts Splitter  

167 7 1 2,1 20   Kvarts Kärna Bipolär

168  4 9,4    Hälleflinta Avslag  

169 7 1 7,2    Kvarts Övrigt slagen  

170 7 1 63,8    Kvarts Övrigt slagen  

171 7 1 0,9    Porfyr Avslag  

172 7 6 13,3    Skiffer Avslag  

173 7 1 1,3    Flinta
Avslag med 
retusch  

174 7 5 4,6    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

175 7 1 3,5    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

176 7 1 0,8    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

177 7 28 40,1    Kristianstadsflinta Avslag  

178 8 1 300 113 46 33 Porfyr Yxa  Ytslipad

179 8 1 6 21 26 9 Skiffer Hänge  

180 8 15 40,3    Kvarts Avslag  

181 8 1 30,4    Bergart Övrigt slagen  

182 8 6 17,5    Skiffer Avslag  

183 8 3 20,8    Porfyr Övrigt slagen  

184 8 1 5,8    Porfyr Avslag  

185 8 5 16,9    Sydskandinavisk flinta Avslag  

186 8 13 0,6    Kristianstadsflinta Splitter  

187 8 49 64,6    Kristianstadsflinta Avslag  

188 8 1 4,8    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

189 8 1 2,7    Kristianstadsflinta Skrapa  

190 8 1 3,2    Kristianstadsflinta Skrapa  

191 8 26 48    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

192 8 1 127,5 81   Kristianstadsflinta Kärna Plattform

193 9 1 0,1    Hasselnötsskal   

194 9 1 3,7 24   Sydskandinavisk flinta Kärna Bipolär

195 9 5 0,6    Kristianstadsflinta Mikrospån  

196 9 6 79,2    Skiffer Avslag  

197 9 1 0,1    Hälleflinta Övrigt slagen  

198 9 1 0,1    Sydskandinavisk flinta Splitter  

199 9 1 2,4    Sydskandinavisk flinta
Avslag med 
retusch  

200 9 1 1,2    Sydskandinavisk flinta Avslag  

201 9 6 13,9    Porfyr Avslag  
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202 9 1 1,6    Kvartsit Övrigt slagen  

203 9 1 0,2    Kvartsit Avslag  

204 9 1 1,5    Grönsten Yxa  

205 9 14 6,7    Kvarts Avslag  

206 9 7 5,2    Kvarts Övrigt slagen  

207 9 13 0,7    Kristianstadsflinta Splitter  

208 9 1 0,2    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

209 9 1 5,9    Kristianstadsflinta Skrapa  

210 9 29 24,9    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

211 9 54 35,3    Kristianstadsflinta Avslag  

212 9 1 0,9    Kristianstadsflinta Skrapa  

213 9 1 0,5    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

214 9 1 18,5    Kvarts Kärna Plattform

215 9 5 4,3    Kristianstadsflinta Avslag  

216 9 2 0,9    Kvarts Avslag  

217 9 2 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

218 9 2 2,8    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

219 9 1 5,7 30   Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

220 9 15 11,1    Kristianstadsflinta Avslag  

221 9 1 1,2 24   Kristianstadsflinta Skrapa  

222 9 1 1,6    Porfyr Övrigt slagen  

223 9 1 2,3    Skiffer Avslag  

224 9 1 0,9    Sydskandinavisk flinta Avslag  

225 9 1 2,4 23   Kvarts Skrapa Avslagsskrapa

226 10 1 0,7    Kvarts Övrigt slagen  

227 10 2 0,9    Kvarts Avslag  

228 10 1 2,2    Kvarts Avslag  

229 10 2 0,5    Sydskandinavisk flinta Avslag  

230 10 1 0,3    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

231 10 13 2,9    Kristianstadsflinta Avslag  

232 11 1 2,1 20   Grönsten Yxa  

233 11 1 0,6    Flinta Avslag  

234 11 1 6,7    Breccia Avslag  

235 11 4 1,8    Skiffer Avslag  

236 11 2 3    Grönsten Avslag  

237 11 1 6    Porfyr Avslag  

238 11 1 8,9    Porfyr Övrigt slagen  

239 11 12 14,3    Kvarts Avslag  

240 11 2 1,4    Kvarts Övrigt slagen  

241 11 1 0,1    Kvarts Splitter  

242 11 5 3,8    Sydskandinavisk flinta Avslag  

243 11 5 41,3    Kvartsit Avslag  
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244 11 1 4,7    Kristianstadsflinta Kärna  

245 11 1 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

246 11 1 0,3    Kristianstadsflinta Mikrospån  

247 11 9 36,6    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

248 11 28 47,8    Kristianstadsflinta Avslag  

249 11 1 1,3    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

250 11 1 0,5    Kristianstadsflinta Mikrospån  

251 12 2 0,3    Ben Djurben Bränt

252 11 1 0,1    Kvarts Splitter  

253 11 1 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

254 12 1 1,4    Kvarts Kärna Bipolär

255 12 6 4,8    Kvarts Avslag  

256 12 1 13,2    Kvarts Kärna Plattform

257 12 1 0,5    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

258 12 1 7,4 28   Kristianstadsflinta Skrapa Avslagsskrapa

259 12 1 4,5    Kristianstadsflinta Skrapa Avslagsskrapa

260 12 1 3,2    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

261 12 5 8,3    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

262 12 8 10,8    Kristianstadsflinta Avslag  

263 13 2 1,5    Kvarts Avslag  

264 13 4 1,6    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

265 13 1 0,5    Skiffer Avslag  

266 13 2 0,3    Sydskandinavisk flinta Avslag  

267 13 1 0,2    Kristianstadsflinta Splitter  

268 13 1 0,1    Skiffer Splitter  

269  16 18,4    Kristianstadsflinta Avslag  

270 Grotta 1 850 102 85 67 Granit
Knacksten/löp
are  

271 Grotta 73 5    Ben Djurben  

272 Grotta 2 6,8    Grönsten Avslag  

273 Grotta 4 5,4    Hälleflinta Avslag  

274 Grotta 2 0,2    Kvarts Splitter  

275 Grotta 1 0,3    Sydskandinavisk flinta Avslag  

276 Grotta 1 0,1    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

277 Grotta 1 0,9    Tegel   

278 Grotta 1 0,3    Kristianstadsflinta Avslag  

279 Grotta 1 1    Grönsten Övrigt slagen  

280 Grotta 1 0,1    Grönsten Splitter  

281 Grotta 1 0,1    Hasselnötsskal   

282 Grotta 1 0,2    Kvartsit Övrigt slagen  

283 Grotta 1 0,1    Kvartsit Avslag  

284 Grotta 1 0,1    Sydskandinavisk flinta Avslag  
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285 Grotta 1 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

286 9 1 0,8 17   Kristianstadsflinta Tvärpil  

287 9 1 1,6    Skiffer Övrigt slagen  

288 10 1 0,2    Kristianstadsflinta Avslag  

289 11 1 7,5    Grönsten Yxa  

290 11 2 7,8    Porfyr Avslag  

291 11 1 0,3    Kvarts Avslag  

292 11 1 0,1    Kvarts Splitter  

293 11 2 0,8    Hälleflinta Avslag  

294 11 2 2,6    Sydskandinavisk flinta Avslag  

295 11 1 1,1    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

296 11 1 1,4    Porfyr Avslag  

297 11 1 1,3 20   Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

298 11 1 0,5    Sydskandinavisk flinta Avslag  

299 11 1 0,6    Ordovicisk flinta Avslag  

300 11 4 0,2    Kristianstadsflinta Splitter  

301 11 1 0,1    Kristianstadsflinta Mikrospån  

302 11 9 9,7    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

303 11 36 39,2    Kristianstadsflinta Avslag  

304 11 5 2,4    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

305 11 1 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

306 11 1 0,7    Kvarts Avslag  

307 11 1 1,3    Kvartsit Avslag  

308 11 11 26,7    Kristianstadsflinta Avslag  

309 11 1 6,4    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

310 11 1 0,8    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

311 11 1 7,1 31   Kristianstadsflinta Skrapa Avslagsskrapa

312 11 1 0,8    Porfyr Avslag  

313 12 11 13,8    Kristianstadsflinta Avslag  

314 12 5 7,5    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

315 12 1 1,2    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

316 12 1 1,8    Kristianstadsflinta Kärna Mikrospånkärna

317 12 1 0,4    Kvarts Avslag  

318 12 1 0,9    Kvarts Övrigt slagen  

319 12 1 22    Porfyr Avslag  

320 12 1 8,3    Kvartsit Avslag  

321 12 1 1,4    Grönsten Yxa  

322 12 1 0,6    Hälleflinta Avslag  

323 13 1 0,2    Kristianstadsflinta Avslag  

324 14 8 0,9    Kristianstadsflinta Splitter  

325 14 39 37    Kristianstadsflinta Avslag  

326 14 17 11,1    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  
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327 14 3 8,4    Kvartsit Avslag  

328 14 1 4,7    Kvartsit Övrigt slagen  

329 14 1 11,2    Kvartsit
Avslag med 
retusch  

330 14 1 8    Kvarts Kärna Bipolär

331 14 1 3,5    Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

332 14 1 2    Hälleflinta Övrigt slagen  

333 12 1 2,6    Grönsten Avslag  

334 14 1 0,1    Sydskandinavisk flinta Avslag  

335 14 2 0,8    Kvarts Övrigt slagen  

336 14 3 3,1    Kvarts Avslag  

337 14 1 1,2    Hälleflinta Avslag  

338 14 1 1,7    Hälleflinta Avslag  

339 14 1 1,6    Porfyr Avslag  

340 14 2 1,5    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

341 14 1 5,6    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

342 14 1 2,8    Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

343 14 1 0,9    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

344 14 1 0,1    Kristianstadsflinta Mikrospån  

345 15 4 45,3    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

346 15 14 15,6    Kristianstadsflinta Avslag  

347 15 1 45,7    Kvarts Övrigt slagen  

348 15 1 7,2    Hälleflinta Avslag  

349 15 2 4,6    Skiffer Avslag  

350 15 1 4 23   Hälleflinta Skrapa  

351 15 1 3,2 23   Sydskandinavisk flinta Skrapa Avslagsskrapa

352 15 2 1,1    Kvarts Avslag  

353 15 1 0,7    Grönsten Avslag  

354 15 1 0,2    Kvarts Splitter  

355 15 1 0,7 16   Sydskandinavisk flinta Tvärpil  

356 16 1 0,1    Kristianstadsflinta Mikrospån  

357 16 6 4,9    Kristianstadsflinta Avslag  

358 16 2 5,5    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

359 16 1 1,5    Hälleflinta Avslag  

360 16 2 0,5    Sydskandinavisk flinta Avslag  

361 16 1 0,4    Flinta Övrigt slagen  

362 17 1 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

363 17 1 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

364 17 1 0,1    Kristianstadsflinta Mikrospån  

365 17 2 35,4    Skiffer Avslag  

366 17 7 0,4    Kristianstadsflinta Splitter  

367 17 1 7,1    Kvarts Övrigt slagen  
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368 17 1 0,1    Kvarts Splitter  

369 17 3 1,1    Kvarts Avslag  

370 17 2 3,9    Porfyr Avslag  

371 17 8 15,1    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

372 17 13 16,7    Kristianstadsflinta Avslag  

373 18 1 2,4    Kvartsit Avslag  

374 18 1 2    Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

375 18 2 0,3    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

376 18 1 1,4    Kristianstadsflinta Avslag  

377 19 1 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

378 19 5 4,7    Kristianstadsflinta Avslag  

379 19 1 8,4 31   Glimmerskiffer Kniv  

380 19 2 1    Kvarts Avslag  

381 19 1 5    Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

382 19 2 5,6    Porfyr Avslag  

383 19 1 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

384 19 2 1,6    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

385 20 3 1,5    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

386 21 1 11,4    Kvarts Övrigt slagen  

387 21 1 13,6    Kvarts Övrigt slagen  

388 21 1 0,4    Kvarts Avslag  

389 21 6 2,1    Kristianstadsflinta Avslag  

390 21 2 2,7    Sydskandinavisk flinta Avslag  

391 21 1 0,6    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

392 22 1 4,6    Kvartsit Avslag  

393 22 1 1,9    Kvarts Avslag  

394 22 1 0,2    Kvarts Övrigt slagen  

395 22 3 2,5    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

396 22 1 0,6    Skiffer Avslag  

397 22 12 6,4    Kristianstadsflinta Avslag  

398 22 4 0,2    Kristianstadsflinta Splitter  

399 22 1 0,3    Sydskandinavisk flinta Avslag  

400 22 1 0,1    Sydskandinavisk flinta Splitter  

401 23 1 1,7    Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

402 23 2 3,6    Kvarts Avslag  

403 23 1 2,5    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

404 23 4 3,8    Kristianstadsflinta Avslag  

405 25 1 0,5    Kristianstadsflinta Avslag  

406 25 1 10,1    Kvarts Avslag  

407 25 1 2,7    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

408 22 1 500 86 69 55 Kvartsit Knacksten  

409 26 1 480 85 70 55 Granit Knacksten  

410 26 46 56,6    Kristianstadsflinta Avslag  
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411 26 13 24,5    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

412 26 1 36,8    Kristianstadsflinta Avslag  

413 26 1 14,5    Kristianstadsflinta Kärna Plattform

414 26 7 6,7    Kvarts Avslag  

415 26 5 6    Kvarts Övrigt slagen  

416 26 2 1,8    Kvartsit Avslag  

417 26 1 0,4    Bergskristall Avslag  

418 26 1 4,6    Porfyr Avslag  

419 26 1 3,2    Kvarts Avslag  

420 26 1 14,2    Breccia Avslag  

421 26 2 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

422 26 3 0,5    Sydskandinavisk flinta Övrigt slagen  

423 26 1 0,5    Sydskandinavisk flinta
Avslag med 
retusch  

424 26 1 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

425 26 1 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

426 26 1 0,1    Kristianstadsflinta Mikrospån  

427 26 2 1,4    Kvarts Avslag  

428 26 1 0,2    Sydskandinavisk flinta Avslag  

429 26 1 0,4    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

430 26 3 3,9    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

431 26 6 2,2    Kristianstadsflinta Avslag  

432 26 1 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

433 27 1 53,4    Kvartsit Övrigt slagen  

434 27 1 3,4    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

435 27 1 18,3    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

436 27 1 8,3    Mylonit Avslag  

437 27 1 0,7    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

438 27 4 8,8    Kvarts Övrigt slagen  

439 27 1 5,7    Porfyr Avslag  

440 27 1 2,7    Mylonit Avslag  

441 27 1 7,6    Kvarts Kärna Bipolär

442 27 2 1,2    Kvarts Avslag  

443 27 1 1    Sydskandinavisk flinta Spån Med retusch

444 27 2 2,2    Sydskandinavisk flinta Avslag  

445 27 1 0,2    Kristianstadsflinta Mikrospån  

446 27 1 5    Skiffer Avslag  

447 27 1 1,5    Skiffer Avslag  

448 27 1 5,1 33   Grönsten Yxa  

449 27 1 1,8    Glimmerskiffer Kniv  

450 27 1 5,3    Sandsten Bryne  

451 27 1 1,6    Kristianstadsflinta Kärna Plattform
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452 27 1 5,7    Kristianstadsflinta Kärna Uppfriskningsavslag

453 27 31 45,7    Kristianstadsflinta Avslag  

454 27 13 11,8    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

455 27 1 0,1    Kristianstadsflinta Splitter  

456 27 2 0,2    Kvarts Splitter  

457 27 2 2,2    Kvartsit Avslag  

458 28 3 3,9    Kvarts Avslag  

459 28 9 8,4    Kristianstadsflinta Avslag  

460 28 3 7,4    Kristianstadsflinta Övrigt slagen  

461 28 1 1,7    Kristianstadsflinta
Avslag med 
retusch  

462 28 1 1,9    Kvartsit Avslag  

463 28 1 0,5    Sydskandinavisk flinta Avslag  

464 28 1 3,4    Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

465 28 1 3,7    Kristianstadsflinta Kärna Bipolär

466 28 1 0,7    Bergart Avslag  

467 28 1 0,2    Sydskandinavisk flinta Mikrospån  

468 28 1 0,1    Kvarts Splitter  

469 8 8 0,6    Kvarts Splitter  

470 8 3 2,1    Kvarts Övrigt slagen  

471 1 1 5,8    Mylonit Avslag  

472 1 1 2,3    Flinta Avslag  

473 2 1 4,2    Hälleflinta Avslag  

474 3 3 6    Hälleflinta Avslag  

475 4 1 1,9    Sydskandinavisk flinta Avslag  

476 6 4 19,7    Hälleflinta Avslag  

477 6 4 18,8    Hälleflinta Avslag  
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