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Sensommaren 2015 förundersöktes delar av boplatsen Skaftö 24. Det visade sig fin-

nas en stor mängd flintartefakter på platsen. De daterbara flintfynden kunde knytas 

till sandarna- och lihultkultur. När människorna vistades där för ungefär 8000 år sedan 

låg platsen i en välskyddad vik på den sydöstra sidan av en liten ö. Landskapet kring 

bosättningen utgjordes i sin tur av de yttre delarna av en dåtida skärgård.

Inledning
Inför en detaljplan för bostäder förundersöktes delar av Skaftö 24. Fornläm-
ningen ligger i Skaftö socken, en dryg kilometer söder om Fiskebäckskil. 
Undersökningen omfattade dels en förundersökning i fornlämningens östra 
del, dels en avgränsning av Skaftö 24 i dess nordvästra del. Den arkeologiska 
undersökningen utfördes i augusti 2015 av personal från Statens historiska 
museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten (Mölndal). 

Sammanfattning 
Vid förundersökningen av den östra delen av Skaftö 24 påträffades en för-
hållandevis stor mängd flintartefakter. Utifrån flintteknologiska kriterier har 
fynden daterats till sandarna- och lihultkultur. Strandlinjeförskjutningen i 
området visar att platsen frilades från havet för cirka 8000 år sedan, vilket i 
Västsvensk stenålderskronologi innebär övergången mellan sandarna – och 
lihultkultur. Den avgränsande förundersökningen av de nordvästra delarna 
av Skaftö 24 visar att fornlämningen fortsätter ända fram till den befintliga 
vägen som löper norr om Skaftö 24. 

Efter förundersökningen har Skaftö 24 fått en ny utbredning. Den nya 
utbredningen utgör en fornlämning. Ingrepp i fornlämningen med tillhö-
rande fornlämningsområde kräver länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. KML.

Topografi och fornlämningsmiljö 
Stenåldersboplatsen Skaftö 24 är belägen en dryg kilometer söder om Fiske-
bäckskil, på den västra sidan av Skaftölandet (figur 1 och 2). Det omgivande 
naturlandskapet präglas av bergsområden och sprickdalar, som mestadels 
har en nordvästlig–sydostlig sträckning. 

Stenåldersboplatserna är den fornlämningskategori som dominerar i 
trakten. Boplatserna ligger idag på nivåer mellan 15 och 40 meter över 
havet, vilket speglar den forna havnivåns tillbakagång i området. Från yngre 
perioder finns enstaka stensättningar och en del historiska lämningar kända 
i området.

På Skaftö 24, som är belägen mellan 31 och 42 meter över havet, har det 
insamlats rikligt med slagen flinta och även artefakter i andra bergarter (t.ex 
skiffer). Flintfynden utgörs bland annat av 181 kärnyxor och 3 tjocknackiga 
slipade flintyxor, 32 trind- och 13 lihultyxor ( Johansson 1974, s. 50, Boplats 
nr 1). Stenålderboplatsen påträffades av amatörarkeologen Evald Johans-
son som under sin levnad var hemmahörande i Långedal, som ligger strax 
intill Skaftö 24.
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De insamlade fynden visar att boplatsen använts under både jägar- och bon-
destenålder. Som namnet antyder är lihultyxor en typartefakt för lihultkultur 
under jägarstenålderns sista fas (en period för 8000 till 6000 år sedan). Även 
kärn- och trindyxor dateras till lihultfasen, kärnyxor förekommer dock även 
inom sandarnakulturen som dateras till den mellersta delen av jägarstenål-
der (en period för 10000 till 8000 år sedan). Tjocknackiga slipade flintyxor 
dateras vanligen till den mellersta delen av bondestenålder (en period för 
5300 till 4300 år sedan). 

Skaftö 24 ligger idag i en sandig sänka som är omgiven av berg (figur 
3). I söder och sydost vetter dalgången ner mot lägre liggande, uppodlade 
områden. Under jägarstenåldern utgjorde den lägre liggande jordbruksmar-
ken ett smalt sund mellan ett antal mindre öar (figur 18). Under loppet av 
den efterföljande bondestenåldern förvandlades sundet till en vik i takt med 
att havsnivån sjönk på grund av landhöjningen. 

Syfte och målsättning
Huvudsyftet med förundersökningen av Skaftö 24 var att förse länsstyrelsen 
med ett fördjupat kunskapsunderlag inför prövningen av arbetsföretaget 
enligt 2 kap. 12§ KML. 

Enligt Länsstyrelsens direktiv skulle den östra delen av Skaftö 24 för-
undersökas som ett led i borttagandet. Det innebar att förundersökningen 

Figur 3. Delar av den sänka där Skaftö 24 är belägen. Foto, mot söder: Johannes Nieminen.
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syftade till att klargöra fornlämningens ålder, karaktär, utbredning, omfatt-
ning, sammansättning och komplexitet. I förlägningen skulle det bidra till 
en utvärdering av lämningarnas vetenskapliga och pedagogiska potential. 
Utifrån resultatet skulle även förslag till preciserade frågeställningar, inför 
vidare arkeologiska undersökningar presenteras.

Enligt samma direktiv var syftet, med förundersökningen av de nord-
västra delarna av Skaftö 24, att enbart avgränsa denna del av fornlämningen 
i förhållande till den planerade exploateringen. 

Metod, genomförande och dokumentation
Förundersökningen gjordes genom schaktgrävning med bandgående gräv-
maskin. Inmätningar av schakt, grävenheter etc. gjordes med DGPS. Land-
skapet och arkeologiskt relevanta företelser beskrevs och fotograferas. Fyn-
den kategoriserades i fält och relaterades till respektive fyndkontext, för att 
sedan återdeponeras i schakten. Dokumentationen lagrades och bearbetades 
i Intrasis och ArcMap. 

Förundersökning östra delen av Skaftö 24
Förundersökningsområdet på den östra delen av Skaftö 24 var cirka 8000 
kvadratmeter stort. Inom området grävdes 16 schakt med grävmaskin och 
en meterruta för hand. Schakten grävdes skiktvis genom ploglagret ner 
till underliggande grus/sandlager. I vissa schakt genomgrävdes även grus/
sandlagren ner till den siltiga moränen. Schaktningen kombinerades med 
noggrann handrensning som syftade till att fånga upp fynd. Schakten var 
i genomsnitt cirka 8 meter långa, varav det längsta var cirka 30 meter. 
Schaktens bredd var cirka 2 meter. I sju av schakten påträffades rikligt med 
flintartefakter (figur 8). 

Avgränsande förundersökning av den nordvästra delen av Skaftö 24
Det område som skulle avgränsas i anslutning till fornlämningens nordvästra 
del ligger i anslutning till en befintlig körväg. Eftersom det finns planer på 
att bredda vägen in mot fornlämningen grävdes fyra schakt med grävma-
skin utmed vägsträckningen. Schakten grävdes skiktvis genom ploglagret. 
Maskingrävningen kompletterades med noggrann handrensning som syf-
tade till att fånga upp fynd. Det framkom flintfynd i ploglagret och i ytan 
på det underliggande grusiga sandlagret i samtliga schakt. Eftersom syftet 
endast var att konstatera och avgränsa fornlämningen åt detta håll grävdes 
schakten inte djupare än ner till det grusiga sandlagret. De fyra schakten 
grävdes till en längd av cirka 8 meter och en bredd om cirka 2 meter. 



Åtta tusen år gamla bosättnings- lämningar på Skaftö 9

Resultat 
Nedan följer en beskrivning av resultaten från förundersökningen. För mer 
detaljerade uppgifter om lagerförhållanden och fynd i respektive schakt se 
schaktbeskrivning, bilaga 1. 

Terrängförhållanden
Förundersökning östra delen

Förundersökningsområdet, i den östra delen av Skaftö 24, utgörs av en slänt 
som sluttar mot sydöst. I nordväst övergår slänten i en högre liggande platå. 
Den övre delen av slänten består av ett antal gräsbevuxna ytor, belägna mel-
lan mindre bergsknallar (figur 4). I norr och söder avgränsas förundersök-
ningsområdet av större bergsformationer. I sydöst fortsätter slänten genom 
en villaträdgård ner mot lägre liggande jordbruksmark (figur 5 och 6). Det 
förundersökta området ligger mellan 29 och 35 meter över havet. 

Avgränsande förundersökning nordvästra delen

Den avgränsande förundersökningen, i den nordvästra delen av Skaftö 24, 
gjordes i anslutning till en befintlig väg som löper strax norr om fornläm-
ningen. Norr om vägen består landskapet av en stor bergshöjd. Området 
omedelbart söder om vägen, där schakten grävdes, utgörs av de övre delarna 
av en platå (figur 7). I söder övergår terrängen i en sydsluttning som sänker 
sig ner mot lägre liggande jordbruksmarker. Schakten grävdes på en höjd 
av cirka 35 meter över dagens havsnivå. 

Undersökningen
Förundersökning av den östra delen

Inom det cirka 8000 kvadratmeter stora förundersökningsområdet grävdes 
16 schakt med grävmaskin och en kvadratmeter stor ruta för hand (figur 8). 
Nio av schakten grävdes på de övre delarna av området, fördelade på fyra 
ytor belägna mellan berghällar. I sju av schakten påträffades rikligt med 
flintartefakter. I de två schakt som var fyndtomma kom hälleberget direkt 
under grästorven. Inga större skillnader i fråga om fyndmängd kunde iakt-
tas i de fyndförande schakten. Lagerföljden i schakten bestod generellt av 
cirka 0,3 meter grässvål/humus, cirka 0,2 meter humös sand, cirka 0,2 meter 
grusig sand och under det siltig morän. Fynden påträffades till allra största 
delen i de två övre lagren (figur 9). 

Resterande sju schakt inom förundersökningsområdet grävdes på den 
äldre åkermark som ligger längst ner i fornlämningens sydvästra del. I ett 
av dessa schakt påträffades ett fåtal flintfynd i ploglagret, övriga schakt var 
fyndtomma. 

Med utgångspunkt i resultaten från schaktgrävningen föreslås en cirka 
6500 kvadratmeter stor yta som ett framtida undersökningsområde, inför 
en eventuell exploatering inom den östra delen av Skaftö 24 (figur 8).
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Figur 5. Villaträdgården och bortom den skymtar man den lägre liggande jordbruksmarken. Foto: Johannes Nieminen.

Figur 4. Släntens övre delar som utgjorde förundersökningsområdet i östra delen av Skaftö 24. Foto: Johannes Nieminen.
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Figur 7. Landskapet i området där den avgränsande förundersökningen gjordes. Ytan som avgränsades utmed den befintliga 
vägen är markerad på bilden. Foto: Johannes Nieminen.

Figur 6. Schaktning pågår i åkern i de sydöstra delarna av förundersökningsområdet. Foto: Johannes Nieminen.
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Avgränsande förundersökning i den nordvästra delen

I syfte att avgränsa fornlämningen i förhållande till den planerade bredd-
ningen av vägen grävdes fyra schakt med maskin, strax söder om den befint-
liga vägsträckningen. I samtliga schakt påträffades flintfynd i ploglagret och 
i ytan på det underliggande sandlagret (figur 8). Eftersom syftet endast var 
att avgränsa fornlämningen åt detta håll sparades det fyndförande sandlagret 
i schakten. 

Den avgränsande förundersökningen visar att fornlämningen fortsät-
ter ända upp mot den befintliga vägen som idag löper norr om Skaftö 24 
(figur 8).

Fynden 
Vid förundersökningen och den avgränsande förundersökningen påträffades 
enbart fynd av flinta. Flintfynden kategoriserades i fält och återdeponerades 
därefter i schakten. Klassificeringen av flintfynden utgick från den indelning 
som görs i Sorteringsschema för flinta (Andersson m.fl. 1978).

Sorteringsschemat har använts i regionen från slutet av 1970-talet och 
används än idag. Schemat innehåller en morfologiskt bestämd typindelning 
av flintartefakter. Syftet med en typologisk sortering utifrån sorteringssche-
mats kriterier är därmed att göra fynden jämförbara med andra fyndmate-
rial. Sorteringsschemat säger dock ingenting om fyndens flintteknologiska 
aspekter eller kronologi. I dessa hänseenden måste därför andra erfarenheter 
användas. Frågor kring västsvensk stenålderskronologi har diskuterats sedan 
tidigt 1900-tal. Det senaste heltäckande arbetet kring mesolitisk flintkro-
nologi finns publicerat i Bengt Nordqvists avhandling Coastal adaptions in 
the mesolithic (Nordqvist 2000).

Figur 9. Fotot exemplifierar 
lagerföljden inom det förun-
dersökta området i öster. Inom 
området påträffades fynden till 
allra största delen i de två övre 
lagren. Bilden är tagen i S576. 
Foto: Johannes Nieminen.
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Förundersökning av den östra delen

Flintfynden från förundersökningen bestod av 165 avslag, 349 övrig slagen, 
1 kärnyxa, 2 övriga kärnredskap, 2 spån, 1 spånfragment och 2 kärnfragment. 
Utifrån flintteknologiska grunder kan flintspånen dateras till den mellanme-
solitiska sandarnafasen, medan två av kärnfragmenten troligen utgör delar 
av trasiga handtagskärnor från den senmesolitiska lihultfasen. Kärnyxan kan 
ges en allmän datering till perioden mellanmesolitikum/senmesolitikum.

Avgränsande förundersökning i den nordvästra delen

Vid den avgränsande förundersökningen påträffades flintfynd bestående av 
16 avslag, 14 övrig slagen, 2 koniska plattformskärnor, 1 sidofragment från 
en kärna och 1 spån. På flintteknologiska grunder kan de 2 koniska platt-
formskärnorna och spånet dateras till den mellanmesolitiska sandarnafase. 

Fyndens datering

Som ovan nämnts är några av de flintartefakter som påträffades vid under-
sökningen typologiskt och flintteknologiskt daterbara. Det gäller framför 
allt kärnyxan, spånen, plattformskärnorna och kärnfragmenten. 

Kärnyxa 

Vid förundersökningen inom den östra delen av Skaftö 24 påträffades en 
kärnyxa (figur 10). Med kärnyxa avses i regel ett avlångt, runt om bearbetat 
yxliknande redskap. Kärnyxor förekommer ofta rikligt på både sandarna- 
och lihultboplatser. Detta åskådliggörs inte minst av de 181 kärnyxor som 
tidigare samlats in på Skaftö 24 (se ovan Topografi och fornlämningsmiljö). 

Trots relativt omfattande materialstudier har det varit svårt att typolo-
giskt skilja ut sandarnakulturens kärnyxor från den senmesolitiska lihult-
kulturens kärnyxor (Andersson et al. 1988, s. 151). Det förefaller dock vara 
så att kategorin ”kärnyxa” innehåller typer som kan särskiljas funktionellt 
istället för kronologiskt. Vid en undersökning av lihultboplatsen Lundby 
160 påträffades 13 kärnyxor. Yxorna låg samlade inom en yta som var cirka 
20 kvadratmeter stor ( Johansson 2012). Fyndomständigheten talade för 
att man med största sannolikhet kunde anta att yxdepån utgjorde en sam-
manhållen rumslig och kronologisk kontext. Det intressanta var att yxorna 
uppvisade både tydliga likheter och skillnader sinsemellan, vilket tolkades 
som kopplat till de olika yxornas funktion. Yxorna kunde delas in i fem 
olika grupper av ”kärnyxor”. De skilda grupperna representerades av tre 
alternativt två yxor av varje typ, typerna varierade dock sinsemellan i sin 
utformning ( Johansson 2012, s. 25ff ). Även om ingen större studie gjorts 
för att pröva giltigheten i denna indelning, är min egen erfarenhetsmässiga 
bild att typerna stämmer väl överens med kärnyxor från många insamlade 
fyndmaterial. Det kan innebära att det inom det arkeologiska begreppet 
”kärnyxa” egentligen ryms en rad skilda redskap som använts för olika ända-
mål. Den gemensamma nämnaren för de olika typerna är då endast att de 
teknologiskt tillverkats på ett liknande sätt. Utifrån Johanssons indelning 
kan kärnyxan från förundersökningen av Skaftö 24 kategoriseras som en 
kärnyxa av typ A. Typen karakteriseras av att den saknar egg, istället är båda 
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ändarna spetsiga. Utformingen talar för att redskapet inte är en egentlig yxa, 
utan snarare en form av hacka eller borr.

Spån, kärnor och kärnfragment

Vid förundersökningen och den avgränsande förundersökningen inom 
Skaftö 24 påträffades 3 spån, 2 plattformskärnor av konisk typ, 1 sidofrag-
ment från en konisk plattformskärna och två fragment av handtagskärnor. 

Generellt kan Västsvenska spånteknologier från stenåldern delas in i fyra 
kronologiska/teknologiska igenkännbara kategorier. Utöver mikrospån, som 
framförallt knyts till lihultkultur, förekommer en spånteknologi kopplad till 
hensbackakultur, en annan under sandarnafasen och ytterligare en fjärde 
spåntillverkningsmetod i den gropkeramiska kulturen (Nordqvist 1999). 

De tre spånen från Skaftö 24 tillhör en flintteknologi kopplad till san-
darnakultur (en period för mellan 10 000 till 8000 år sedan). Till denna typ 
av spåntillverkning hör även de två plattformskärnorna med konisk form 
samt sidofragmentet från en konisk kärna (figur 11). Spånen, kärnorna och 
sidofragmentet är alltså artefakter från samma spåntillverkningstradition, 
där människorna velat tillverka långsmala flintspån av en specifik typ som 
bland annat kunnat användas för vidare framställning av pilspetsar (mik-
roliter), knivar, borr etc.

De två fragmenten från handtagskärnor representerar däremot en yngre 
och annorlunda spånteknologi i förhållande till Sandarna kulturens (figur 
12 och 13). Under jägarstenålderns slutfas introduceras mikrospånstillverk-
ning från handtagskärnor inom lihultkulturen (en period för mellan 8000 
till 6000 år sedan). I flintteknologisk mening är tillverkningen av mikrospån 
en del av en specialiserad process, vilket innebär att man tillverkat små och 
smala spån. De smala spånen har i sin tur fästs i benpilspetsar eller benknivar 

Figur 10. Den kärnyxa som 
påträffades vid förundersök-
ningen. Foto: Glenn johansson.
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Figur 11. Johannes Nieminen håller 
upp ett spån (till vänster) och sido-
fragment från en konisk kärna (till 
höger). Artefakterna är typiska för 
sandarnakulturens spåntillverkning. 
Foto: Glenn Johansson.

Figur 12. Bilden visar den kölfor-
made sidan från en trasig hand-
tagskärna. Foto: Glenn Johansson.

Figur 13. Flintstycket utgör fronten 
på en handtagskärna. Lägg märke 
till avspaltningsärren från de små 
mikrospånen på kärnfragmentets 
framsida. Foto: Glenn Johansson.
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för att utgöra vassa skärande eggar i dessa. En vanlig uppfattning bland väst-
svenska arkeologer är att egentlig mikrospånstillverkning börjar under senare 
delen av sandarnafasen (se bl.a. Nordqvist 2000:170, Hernek 2005:249). 
Det är dock först under den efterföljande lihultfasen som en konsekvent 
och mer specialiserad mikrospånstillverkning från handagskärnor tas i bruk.

Övriga fynd

De övriga fynden som påträffades inom Skaft 24 består, utöver två övriga 
kärnredskap, av en stor mängd avslag och övrig slagen flinta (figur 14). De 
två övriga redskapen utgjordes av kärnyxliknande artefakter utan eggar 
eller spetsar, vilket gör att de kan dateras till sandarna- eller lihultfasen. Det 
samma gäller avfallsmaterialet, även om det inte finns några säkra flinttek-
nologiska attribut att hänga upp mer exakta dateringar av flintavfallet på. 

Strandlinjekronologi
Förundersökning av den östra delen
Fynden från förundersökningen av de östra delarna av Skaftö 24 gjordes i 
en slänt som sluttar ner en mot lägre liggande dalgång i sydöst. I nordväst 
övergår slänten i en högre liggande platå. Slänten där fynden påträffades 
ligger idag mellan cirka 33 och 35 meter över havet. Om man beaktar 
strandlinjeförskjutningskurvan för området framgår det att platsen friläggs 
från havet för ca 8000 år sedan. Vid denna tid stod havet cirka 33 meter 
över dagens nivå (Påsse & Andersson 2005, samt SGU kartgenerator). Vi 
vet av erfarenhet att boplatserna under jägarstenålder i huvudsak varit mer 
eller mindre strandbundna. Platsen har utifrån sitt strandnära läge varit 
gynnsam att vistas på från denna tid och några hundra år framåt (figur 15). 

Figur 14. Exempel på avslag och 
övrig slagen flinta från schakt 
576, med det kärnyxliknande 
redskapet i förgrunden. Foto: 
Johannes Nieminen.
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Figur 15. Kartan visar hur schakten från förundersökningen ligger i förhållande till en havsnivå för cirka 8000 år sedan. 
Havsnivån var då ungefär 32 meter över dagens. Skala 1:3000.
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Som det framgått ovan kan de typologiskt daterbara fynden knytas till san-
darna- och lihultkultur. I traditionell kronologi omfattar sandarna kulturen 
en period för 10 000 till 8000 år sedan. Eftersom platsen frilades från havet 
för cirka 8000 år sedan är de fynd som kan kopplas till sandarnakultur från 
slutet av denna fas. Fynden av fragment från handtagskärnor visar att platsen 
även nyttjats under den efterföljande lihultfasen, som utgör en period för 
8000 till 6000 år sedan. Med hänsyn till antagandet att platsen varit som 
mest attraktiv när den legat nära den forna havsstranden bör lihultinslaget 
härröra från den äldre delen av perioden. 

Avgränsande förundersökning i den nordvästra delen
Vid den avgränsande förundersökningen grävdes schakten cirka 36 meter 
över dagens havsnivå. Strandlinjeförskjutningskurvan över området visar 
att havet legat still kring denna nivå under nästan hela sandarnaperioden. 
Området, där schakten grävdes, har under denna tid utgjort stranden till 
en vik som legat skyddad innanför en halvö i öst (figur 16). De daterbara 
fynden från den avgränsande förundersökningen hör till sandarnakultur och 
visar att människor vistats i på platsen under denna fas av jägarstenåldern. 

Antikvarisk bedömning
Efter förundersökningen och den avgränsande förundersökningen inom 
Skaftö 24 har fornlämningen fått en ny utbredning. Den nya utbredningen 
för Skaftö 24 utgör en fornlämning. Ingrepp i fornlämningen med tillhö-
rande fornlämningsområde kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 
KML.

För den östra delen av Skaftö 24, som var föremål för en förundersök-
ning, förslår Statens historiska museer, arkeologiska uppdragsverksamheten 
i Mölndal ett slutundersökningsområde inför den planerade exploateringen. 

Den avgränsande förundersökningen inom de nordvästra delarna av 
Skaftö 24 visar att den planerade utbygganden av vägen berör fornläm-
ningen, här förselår Statens historiska museer, arkeologiska uppdragsverk-
samheten i Mölndal att det berörda området förundersöks inför en eventuell 
exploatering (figur 17). 

Arkeologisk potential och vidare frågeställningar
Förundersökningen av de östra delarna av Skaftö 24 visade att det inom 
området finns fynd från både sandarna- och lihultkultur. Platsen där fyn-
den påträffades ligger mellan 33 till 35 meter över havet. Med stöd av den 
kända strandlinjeförskjutningen i området kan de aktiviteter som fynden 
representerar dateras till en period för cirka 8000 år sedan. Vid denna tid 
var platsen belägen i en välskyddad vik på den sydöstra sidan av en mindre 
ö. Viken vette ut mot ett smalt sund som skilde flera små öar åt. Öarna 
utgjorde i sin tur de yttre delarna av en dåtida arkipelag (figur 15 och 18).

Utifrån geologisk kronologi har de människor som efterlämnat flintar-
tefakterna vistats på platsen under den mellersta delen av atlantisk tid. Hela 
perioden omfattar ett tidsavsnitt från mellan 9000 och 6000 år sedan. 
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Skaftö 24:1

Figur 18. Kartan visar delar av det skärgårdslandskap som omgav den 8000 år gamla bosättningen på Skaftö 24. På kartan 
är havsnivån markerad 32 meter över dagens nivå. Skala 1:100 000.
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Atlantisk tid utgör den största delen av den cirka 6000 år långa värmetiden 
som inträffade efter den senaste istiden, som varmast var det vid mitten av 
perioden. Medeltemperaturen låg då 2 till 3 grader över dagens nivå. Under 
den atlantiska tiden bredde ädellövskogarna ut sig och tätnade i förhållande 
till de tidigare tall- björk- och hasselskogarna. Alm, ek, lind och ask blev 
vanligt förekommande i södra och mellersta Sverige och under de årstider 
när träden bar löv var skogarna täta och mörka. Öppnare platser i landskapet 
fanns vid havstränder, i bergterräng och vid våtmarker. Den tätnande skogen 
med mager undervegetation missgynnade djurarter som var beroende av mer 
öppna landskap. Uroxen som var vanlig under den föregående boreala tiden 
(en period för mellan 10000 till 9000 år sedan) försvann helt från södra 
Sverige. Även älgen minskade, däremot tycks vildsvin och kronhjort ha 
anpassat sig väl, och utgjorde säkerligen viktiga villebråd för de människor 
som levde vid denna tid (se bl.a. Björkman 2007).

Det är i relation till dessa generellt beskrivna naturgivna förutsättningar 
som fynden från Skaftö 24 skall ses. Utifrån ett arkeologiskt och kulturhisto-
riskt perspektiv sammanfaller dateringen av boplatsen med en förändringsfas 
som är avläsbar i det arkeologiska materialet. Sandarnakulturens flinthant-
verk byts delvis ut mot lihultkulturens. Exempel på detta utgörs bland annat 
av att spånteknologin förändras, andra pilspetsar kommer i bruk och yxor i 
bergart introduceras. I någon mån speglar förändringarna i den materiella 
kulturen också ett ändrat levnadssätt, både ifråga om ekonomiska och sociala 
aspekter. Att vissa djurarter gynnades av den förändrade naturmiljön krävde 
säkerligen annorlunda jaktstrategier, som i sin tur resulterade i andra former 
av flintredskap. Det har även hävdats att människorna anammar ett mer 
bofast bosättningsmönster under jägarstenålderns slutfas. 

Det tidsavsnitt som den förundersökta bosättningen på Skaftö 24 repre-
senterar kan alltså beskrivas som en förändringsfas. Utifrån ett sådant 
perspektiv kan en rad vidare frågeställningar formuleras inför en eventuell 
arkeologisk slutundersökning av platsen. Här följer några av dessa:
• Hur ser ett flintmaterial från övergångsfasen mellan sandarna- och 

lihultkultur ut, ifråga om teknologiska och typologiska aspekter? 
• Hur speglar fynd och eventuella anläggningar platsens rumsliga orga-

nisering i relation till begrepp som permanent boplats, tillfälligt viste, 
plats för specialiserade aktiviteter etc.? 

• Hur förhåller sig boplatsens övergripande karaktär gentemot andra 
samtida boplatser i närområdet i relation till begrepp som bosättnings-
mönster, bofast levnadssätt, mobila jägare och samlare? 

• Hur förhåller sig platsen och det samtida bosättningsmönstret dels 
till äldre bosättningsmönster från boreal tid, dels till ett yngre bosätt-
ningsmönster från atlantisk tid? 



24 Åtta tusen år gamla bosättnings- lämningar på Skaftö

Referenser
Andersson, S. Rex Svensson, K. & Wigforss, J. 1978. Sorteringsschema 

för flinta. Fyndrapporter 1978 (särtryck). Göteborgs arkeologiska 
museum.

Björkman, L. 2007. Från tundra till skog, Miljöförändringar i Norra 
Skåne under jägarstenåldern. Red. Per Lagerås. Riksantikvarieämbetet.

Hernek, R. 2005. Nytt ljus på Sandarnakulturen – Om en boplats från 
äldre stenålder i Bohuslän. GOTARC, series B. Gothenburg Archaeo-
logical Theses. No 38. Göteborg University, Department of Archaeol-
ogy.

Johansson, E. 1968. Stenåldersbebyggelsen på Skaftö. Bohusläns hem-
bygdsförbunds årsskrift. Uddevalla.

Johansson. G. 2012. En stenpackning och kärnyxor på en tidig lihultbo-
plats. UV Rapport 2012:147. 

Nordqvist, B. 1999a. Spån och spånkärnor som kronologiska markörer. In 
Situ, Västsvensk Arkeologisk Tidskrift 

Nordqvist, B. 2000. Coastal Adaptions in the Mesolithic. A study of 
coastal sites with organic remains from Boreal and Atlantic periods 
in Western Sweden. GOTARC, series B. Gothenburg Archaeological 
Theses. No 13. Göteborg University, Department of Archaeology. 

Påsse, T. & Andersson, L. 2005: Shore-level displacement in Fennoscan-
dia calculated from empirical data. Geologiska Föreningen i Stock-
holms Förhandlingar 127, s. 253–268.



Åtta tusen år gamla bosättnings- lämningar på Skaftö 25

Administrativa uppgifter
SHMM:s dnr: 5.1.1-303-2015.
Länsstyrelsens dnr: 431-22101-2014.
SHMM:s projektnr: A12980.
Intrasisprojekt: UV2014:171.
Undersökningstid: augusti 2015.
Projektgrupp: Johannes Nieminen och Glenn Johansson.
Underkonsulter: –.
Underökningsyta: cirka 9000 kvadratmeter.
Undersökt yta: cirka 200 löpmeter.
Läge: Fastighetskartan, blad 8A 2i NÖ.
Koordinatsystem: Sweref 99 TM.
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn:  

x 6459519 y 290957.
Höjdsystem: Rikets, RH 00.
Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska 
arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: Dokumentationshandlingarna lagras 

 tillsammans med Intrasis-databasen.
Fynd: –.



26 Åtta tusen år gamla bosättnings- lämningar på Skaftö

Bilaga. Schakttabell
Tabellen redogör för lagerföljd och fynd i schakten från förundersök-
ningen och den avgränsande förundersökningen av Skaftö 24. 

Schakt/ 
grävenhet

Lagerföljd (m) Fynd (flinta) Anmärkning

S576 0–0,3 gräsvål/humus
0,3–0,45 grusig sand (fyndförande 
lager)
0,45– siltig sand

37 avslag, 55 övrig sla-
gen, 1 övrigt redskap 
(kärnredskap) 

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

G577 0,3–0,45 grusig sand (fyndförande 
lager)
0,45– siltig sand

Lager 1: 5 avslag,  
13 övrig slagen

Meterutan grävdes i 
S576

S578 0–0,4 gräsvål/humus (fyndförande 
lager)
0,4–0,6 humös sand med sten (fynd-
förande lager)
0,6–0,7 humös (fyndförande lager 
grusig sand
0,7– sand

Lager 1: 6 avslag.
Lager 2: och3: 20 av-
slag, 55 övrig slagen, 
1 spånliknande avslag 
(ryggat), 1 övrigt red-
skap (kärnredskap)

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24.
Flest fynd i lager 2

S580 0–0,2 gräsvål/humus (fyndförande 
lager)
0,2–0,4 humös sand (fyndförande 
lager)
0,4– siltig sand

Lager 1: 24 avslag, 41 
övrig slagen, 1 spån.
Lager 2: 17 avslag, 12 
övrig slagen, 1 kärn-
fragment från hand-
tagskärna

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S581 0–0,3 gräsvål/humus
0,3– siltig sand 

Lager 1: 1 avslag,  
2 övrig slagen

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S582 0–0,3 gräsvål/humus (fyndförande 
lager)
0,3– grusig sand (fyndförande lager)

Lager 1och 2: 17 avslag, 
44 övrig slagen, 1 spån-
fragment, 1 kärnfrag-
ment från hantagskär-
na, 1 sidofragment från 
kärna

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S583 0–0,3 gräsvål/humus (fyndförande 
lager)
0,3–0,6 humös sand (fyndförande 
lager)
0,6– sandigt grus

Lager 1 och 2. 73 av-
slag, 40 övrig slagen, 
1 sidofragment från 
kärna 

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S584 0–0,3 humus
0,3– berg

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S600 Påförda massor och berg Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S601 0–0,25 grässvål/humus (fyndförande 
lager)
0,25– grusig sand (fyndförande lager)
1,05–1,3 lera
1,3– berg

Lager 1: 12 avslag, 82 
övrig slagen, 2 övriga 
plattformskärnor (1 av 
konisk typ) 1 spån
Lager 2 (i ytan): 10 av-
slag, 23 övrig slagen 
1 kärnyxa

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S602 0–0,35 ploglager
0,35–0,5 humös sand med enstaka 
stenar
0,5– sandig silt

Lager 1: 4 avslag 2 övrig 
slagen

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S603 0–0,3 ploglager
0,3–0,5 humös sand med enstaka 
 stenar (omrört lager)

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24
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Schakt/ 
grävenhet

Lagerföljd (m) Fynd (flinta) Anmärkning

S604 0–0,25 plogalager
0,25–0,4 grusig sand

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S605 0–0,25 plogalager
0,25–0,5 grusig sand

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S606 0–0,25 plogalager
0,25–0,5 grusig sand

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S607 0–0,3 plogalager
0,3–0,5 grusig sand

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S608 0–0,3 plogalager
0,3–0,5 grusig sand

Förundersökning i  
östra delen av 
Skaftö 24

S609 0–0,15 ploglager
0,15– grusig sand

Lager 1 och ytan på 
Lager 2: 8 avslag 4 övrig 
slagen

Avgränsande förunder-
sökning i den nord-
västra delen av  
Skaftö 24

S610 0–0,15 ploglager
0,15– grusig sand

Lager 1 och ytan på 
Lager 2: 6 avslag 4 övrig 
slagen 1 spån

Avgränsande förunder-
sökning i den nord-
västra delen av  
Skaftö 24

S611 0–0,3 ploglager
0,3– grusig sand

Lager 1 och ytan på 
Lager 2: 3 avslag 2 övrig 
slagen, 1 konisk platt-
formskärna, 1 sidofrag-
ment från kärna

Avgränsande förunder-
sökning i den nord-
västra delen av  
Skaftö 24

S612 0–0,2 ploglager
0,2– grusig sand

Lager 1 och ytan på 
Lager 2: 2 avslag, 
2  övrig slagen, 1 konisk 
plattformskärna

Avgränsande förunder-
sökning i den nord-
västra delen av  
Skaftö 24
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Åttatusen år gamla bosättnings lämningar på Skaftö

Sensommaren 2015 förundersöktes delar av boplatsen 

Skaftö 24. Det visade sig finnas en stor mängd flintarte-

fakter på platsen. De daterbara flintfynden kunde knytas 

till sandarna- och lihultkultur. När människorna vistades 

där för ungefär 8000 år sedan låg platsen i en välskyddad 

vik på den sydöstra sidan av en liten ö. Landskapet kring 

bosättningen utgjordes i sin tur av de yttre delarna av en 

dåtida skärgård.
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