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Abstract 
 

In this essay you will be reading and learing about the early Mesolithic from 8000 BC-

6000 BC in the archipelago area of Södertörn, east central Sweden. The focus is on the 

Mesolithic pioneers and how they managed to adapt to their surroundings. To be able to 

investigate the area I have used a qualitative method which above all includes usage of 

literature.   

The purpose of the essay is to get a better understanding of how people used to live 

during the Mesolithic and also try to understand how and why they did things. For 

example why they moved from the mainland to the peninsula in the first place. 
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1 Inledning 
 

I föreliggande examensarbete på kanditatnivå i arkeologi är utgångspunkterna 

Södertörn, Mesolitikum, pionjärer och landskapets utveckling. 

 

Efter de undersökningar som hittills har genomförts, är det mycket som tyder på att de 

första människorna efter inlandsisen har bosatt sig på Södertörn och 

Stockholmsområdet.   

Tidsperioden som är i fokus i denna uppsats är den äldre delen av Mesolitikum från 

cirka 8000-6000 f. Kr.  

 

Det sker mycket i landskapet under perioden vilket gör det viktigt att ha med 

utvecklingen av detta för att ge en klarare bild på hur samhällena under mesolitikum har 

sett ut och hur de samhällena är utformade. Det ger också en mycket bra bild över hur 

utvecklingen i samhällena har gått till. Till exempel då människorna var tvungna att 

följa med strandlinjen för att få fram så ultimat fiskare- och säljägare samhälle som 

möjligt. 

 

Bakrunden till varför detta ämne ska belysas är intresset för stenåldern och hur de 

människor som levde under tiden har anpassat sig efter hur landskapet har utformat sig. 

Det grundande för att just detta område har valts är på grund av att författaren till 

uppsatsen härstammar från Stockholm och Södertörn vilket bidrar till att intresset för 

området är stort. Det har också skett många undersökningar efter utbyggnaden av väg 

73, vilket har bidragit till stora ökningar av stenåldersfynd under mesolitikum och ett 

ökat intresse för arkeologi i samhället.  

 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av litteratur belysa koloniseringen av Södertörn 

under Mesolitikum. Den grundar sig på tidigare undersökningar från specifika 

arkeologer som har haft stort inflytande när det gäller utvecklingen av förståelsen för 

området. Fokus för uppsatsen ligger dock på pionjärerna och deras anpassning till 

naturen och hur det har påverkat deras identitet. Det är också på dessa grunder perioden 

8000-6000 f. Kr har valts då begreppet pionjärbosättningar i denna uppsats har 

betydelsen, de första grupperna som bosatte sig på Södertörn.  
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2 Forskningshistorik 
 

Anledningen till att denna uppsats handlar om Mesolitikum på Södertörn beror på den 

tidigare forskningen som länge varit oförändrad och målet med uppsatsen är att få ett 

nytt perspektiv hur forskningshistoriken i Mesolitikum på Södertörn sett ut. Grunden till 

forskningen kring Mesolitikum är att arkeologerna sedan början av 1900-talet varit 

intresserade av hur Stockholm från början har byggts upp. Ju längre fram i tiden vi 

befinner oss ju mer utnyttjas uppdragsarkeologin eftersom att under det senaste hundra 

åren har byggts mycket på Södertörn.  

 

Under en lång tid trodde arkeologer att det inte funnits någon stenåldersbefolkning i 

Östra Mellansverige, som Södertörn tillhör. Oscar Montelius var den arkeolog som var 

den första att föreslå denna tolkning i början av 1870-talet (Larsson & Olsson 1997) 

Anledningen till denna teori är antagligen bristen på fynd då det i princip endast finns 

enstaka fynd av kvarts som Montelius undersökte. (Carlsson et al., 2003). 

 

Under den internationella arkeologiska kongressen som hölls 1874 i Stockholm 

presenterades flertalet fynd i ett område på Södertörn vilken ändrade Montelius tankar 

till att stenåldern har varit befolkat även i Södertörn (Welinder 1973) (Carlsson et al 

2003). Under 1930-talet gjordes det en del undersökningar av arkeologen Sten Florin 

som har varit grunden för de teorier som senare lagts fram där den mest kända är Stig 

Welinders som han definierade som perioden där åkerbruk, husdjur och keramik helt 

saknades. Något som är väldigt klart är att i Östra Mellansverige kan området delas upp 

i två naturgeografiska regioner, Skärgårdsområdet och Fastlandsområdet (Larsson & 

Olsson 1997) Skärgårdsområdet är det område som denna uppsats fokuserar på, 

Fastlandområdet är området som är nödvändigt att ha med då sambandet mellan 

skärgården och fastlandet är mycket intressant.  

 

Perioden som undersöks är Mesolitikum cirka 8000-4000 f. Kr, vilket är en period där 

fynden befinner sig på en höjd på 80 - 40 m över havet. Det är väldigt stor variation när 

det gäller storlek, fynd innehåll och terrängslägen på de olika lokalerna runt om i 

Södertörn. Storleken på öarna där boplatserna har legat har varit kilometerstora i stora 

drag, det finns dock några enstaka mindre öar (Pettersson & Wikell 2006). De större 

öarna var så stora att det finns små sötvatten sjöar. (Reide, Tallaavaara 2014) 

Boplatserna är väl utvalda då läget för dessa ligger i relativt skydd för öppet hav och 

andra öar till exempel en vik (Pettersson & Wikell 2006).Undersökningen av Lillsjön på 

Södertörn visar prov på två olika utformade boplatser då den ena är något mindre och 

visar tecken på att boplatsen har använts till jakt av säl och fiske. Medan de större 

boplatserna visar en tydligare bebyggelse under längre tid. Det är något som i flera år 

har varit den teori som har föjts.  

 

Enligt Stig Welinders idé har bebyggelsestrukturen bestått av en region som har varit 

byggd kring ett basläger med mindre bosättningar där de forntida människorna antingen 

har jagat eller fiskat (Ahlbeck, & Gill 2010). Det finns också tydliga bevis på att öarna 

har bebotts under väldigt lång tid och att boplatserna har flyttats för att befinna sig nära 

strandlinjer som under mesolitikum har förändrats enormt. De bosättningsområdena där 

strandlinjen har varit någorlunda oförändrad finns det tydliga fyndbevis på att 

boplatserna har varit återkommande. Det som gjort dessa platser möjliga att bosätta sig 

på är landhöjningen som gjort att strandbrinken har rört på sig samtidigt som boplatsen 

fortsatt varit någorlunda tillgänglig till vattnet, de forntida människorna har alltså 

behövt flytta med strandbrinken en liten bit för varje år. Vilket har inneburit en större 
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fornlämningsplats, och vad som till en början har sett ut som en stor boplats, men har 

varit använd under en längre tid. Boplatsen kan också ha använts under en viss tid och 

vid ett senare tillfälle fått ny bebyggelse (Ahlbeck 2013).  

 

Skillnaderna mellan boplatserna på fastlandet och i skärgården är mycket stora. Inte 

bara hur landskapet sett ut utan också fynden och troligtvis de forntida människornas 

levnadssätt. Av de många lokaler som existerar i Sverige finns det tre intressanta lokaler 

på fastlandet och två intressanta lokaler i skärgården, (Larsson, & Olsson 1997) som för 

denna uppsats är relevanta till ämnet och som kan vara mycket givande att jämföra då 

skillnaderna är stora. På fastlandet har de tre lokaler som undersökts fått namnen 

Högby, Leksand och Gullvagnen. (Larsson, & Olsson 1997).  

 

På dessa lokaler domineras fynden av flinta och bergarter som är lokala för området 

under perioden för dateringen av boplatsen som är ca 8000-5500 f. Kr enligt de 14C 

analyser som gjorts (Larsson, & Olsson 1997). 

 

Fastlandsboplatserna var belägna på sand vilket ger dåliga bevaringsförhållanden för 

organiskt material. De få ben som har bevarats härrör från kronhjort, bäver, vildsvin, 

älg, utter och mård. För att ha tillgång till vatten har dessa lokaler varit lokaliserade 

intill vattendrag eller små insjöar. Däremot är Gullvagnen en annorlunda fastlandslokal 

då den domineras av slagen kvarts och har dessvärre inte några fynd av ben. (Larsson, 

& Olsson 1997). 

 

Lokalerna som befinner sig i skärgården kallas för Kyrktorp 9D och Eklundshov. Dessa 

är som nämnts väldigt annorlunda i jämförelse med de lokaler som är befästa på 

fastlandet (Larsson, & Olsson 1997). I skärgårdslokalerna domineras fynden av kvarts 

precis som Gullvagnen. När det gäller benfynd är det Eklundshovsboplatsen som har 

bidragit med fynd och på denna stora boplats har benfynden dominerats av säl men det 

förekommer också hare, utter, fisk och hund. Denna boplats verkar vara en av de större 

som fanns och har varit bebodd året runt medan de andra lokalerna har bestått av mindre 

boplatser och liknar mer en jaktboplats (Larsson, & Olsson 1997). 

 

 

2.1 Sten Florin  
 

1932 började Sten Florin göra undersökningar på Södertörn i sällskap med sin 

dåvarande fru Maj-Britt. Dessa undersökningar visade sig bli revolutionerande för hur 

bilden av den mesolitiska stenåldern på Södertörn förändrades gällande synen på 

utformningen av bosättningar. En av de lokaler som bidrog med den bäst bärande 

forskningen var Dammstugan 1 som började undersökas 1933 av Florin. 

Undersökningen gav fyra olika stratigrafiska separata kulturer där den första av dessa är 

slutet tidigmesolitikum (Welinder 1973). Några tidigare fynd hittas inte förrän senare. 

Det intressanta med så många olika kulturer är att de boplatser som användes i äldsta 

mesolitikum har återanvänts i senare perioder. 
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2.2 Stig Welinder 
 

Stig Welinder grundar till stor del sin forskning på de undersökningar och arbeten han 

själv har utfört. Welinder använder sig också av tidigare undersökningar för att få en 

bredare bild och ta hjälp av den äldre forskningen med en kritisk syn. Här har Montelius 

och Florin en del inflytande på hans sätt att resonera.  

 

Under 1970-talet undersökte Welinder fyra stycken lokaler i Östra Mellansverige, 

Sjövreten, Hagtorp, Östra Vrå och Överåda. De två sistnämna dateras av Welinder till 

neolitikum men möjligheten finns att boplatsen kan ha återanvänts och en ny 

undersökning av platsen kan ge nya dateringar (Welinder 1973). 

 

Sjövreten var en liten testundersökning där syftet med utgrävningen var att undersöka 

hur stort boplatsområdet var. Undersökningen började med en fosfatkartering och 

baserat på resultatet från denna grävdes 17 stycken testgropar. I nästan alla gropar 

påträffades avfall av kvarts i ett 0,1-0,2 m tjockt lager av sand precis under vegetationen 

(Welinder 1973). De två testutgrävningarna längst i öst och i väst tolkades som ligga 

utanför bosättningsområdet då det var väldigt få fynd av kvarts och inga spår av 

strukturer, vilket däremot fanns i fem av de andra testgroparna. I dessa framkom gropar 

med lager av sot och kol vilket kan tyda på att de har använts till matlagning (Welinder 

1973).  

 

Människorna har grävt ner stenar för att sedan värma upp dem och steka och koka 

maten. Storleken på kokgroparna varierar mellan 0,8-2,5m i diameter och de är 0,2-

0,5m djupa. Det är dock väldigt få fynd i kokgroparna men Welinder tolkar det ändå 

som att kokgroparna har varit vanliga i bosättningsområdet, vars storlek tolkas vara så 

stort som 180x50m med den största delen av fynden närmast en kulle av sten till öst 

(Welinder 1973). Dateringarna från Welinder är mycket otydliga men det tyder på att 

boplatsen har använts under en längre period och började användas vid omkring 6000 f. 

Kr.  

 

Hagtorp dateras till 5000-4500 f. Kr vilket inte är relevant för uppsatsen men det skall 

dock tillägas att dateringen är mycket oklar så fler undersökningar skulle behövas 

(Welinder 1973). 

 

Den teori som har gjort Welinder mest känd inom mesolitikum på Södertörn är hur han 

ser på bosättningsmönstret där han påstår att jägare-samlarna har använt sig av mindre 

temporära boplatser för att jaga säl eller fiska lite grann som en arbetsplats. Welinder 

påstår också att de under mesolitikum hade stora permanenta boplatser där de levde sina 

liv, med undantag när jakten var i full gång (Lindgren 2004). 
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2.3 Agneta Åkerlund 
 

En arkeolog som har forskat mycket i området på Södertörn är Agneta Åkerlund. 

Hennes arbete handlar mycket om varför människorna från början tog sig ut till 

skärgården men också vart dessa människor härstammade ifrån. Åkerlund har undersökt 

havsytans nivå och de yxors lokalisering som är relevanta för denna studies resultat 

(Åkerlund 1996). 

 

Åkerlund har undersökt hur mycket havsytan har sjunkit per 100 år. Studiden gav 

resultatet: 9000-8000 f. Kr var enligt de 14c dateringar som använts mellan 80-50 meter 

över havet, vilket innebär att havsytan sjunkit 3m per 100 år. 8000-7000 f. Kr höjdes 

nivån med cirka 8 meter över havet. 7000-5500 f. Kr började havsnivån återigen att 

sjunka och går från 58-30 meter över havet, vilket innebär en nedsänkning på 1,9m per 

100 år (Åkerlund 1996). 

 

Som tidigare nämnt är det första fynden som hittills hittats i Södertörn från cirka 8000 f. 

Kr även fast det tidigare var möjligt att bosätta sig i området. I Närke finns det däremot 

fynd som liknar fynden i skärgården på Södertörn, som har återfunnits på nivåer högre 

upp och dateras till perioden innan 8000 f. Kr (Åkerlund 1996). En fråga som 

fortfarande är obesvarad är varför människorna inte flyttade ut i skärgården tidigare.  

 

Några intressanta fynd som hittades under tidiga undersökningar är de prickhugna 

yxorna som ofta förekommer på många boplatser men inte i stora mängder. Yxorna är 

slagna, prickhuggna och har sedan blivit polerade, det finns två varianter av yxorna där 

den äldre varianten av yxan har en polerad kant och ett runt till ovalt tvärsnitt som 

dateras till 8000 f. Kr. Den yngre varianten består av en mer polerad yxa och ett 

rektangulärt tvärsnitt och dateras till 6500 f. Kr (Åkerlund 1996).  

 

Dessa yxor ses som ett kustfenomen och förekommer knappt på fastlandet men ganska 

så ofta i skärgården. Vilket ger influenser att dessa yxor troligtvis har använts till jakt på 

säl (Åkerlund 1996). Redan under 1970-talet började yxorna att jämföras med hjälp av 

typologiska undersökningar. Dessa undersökningar visade att de äldre yxorna hade 

runda tvärsnitt, spetsiga ändar, bredast i mitten och polerade på kanten. Medan de yngre 

yxorna hade ett elliptiskt tvärsnitt, trubbiga ändar, bredast vid kanten och hela yxan var 

polerad (Welinder 1973). Det är väldigt intressant hur yxorna har utvecklats då det 

troligtvis till en början varit någorlunda svårt att klubba eller hugga ner sälarna. Med 

tanke på sälarnas hårda hud så har människorna redan under mesolitikum varit tvungna 

att tänka på utveckling av sina verktyg för att lättare få ihjäl de hårdhudade sälarna.  

 

Skillnaden mellan fynden i Östra Mellansverige och Västra/Södra Sverige är stora, 

speciellt när det gäller vilket material som har använts. Fokus här ligger dock på fynden 

i skärgården som domineras av kvarts, medan flinta dominerar i de södra delarna av 

Sverige. Det är dock inte endast råmaterial som är annorlunda utan också vilken teknik 

som använts då yxorna skiljer sig åt i respektive region (Åkerlund 1996). 

 

Som nämnt tidigare är den prickhuggna yxan dominerande på Södertörn i Västra 

Sverige är det Lihult yxan som är dominerande. Erret Callahan som har ett stort intresse 

i avslagen kvarts, har tolkat människorna som levt i Skärgården på Södertörn som en 

slösaktig kultur. Detta grundar Callahan på de massiva mängderna av avslag som har 

genomförts under kort tid, vilket ledde till att det inte behövdes speciellt mycket arbete 
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för att få fram perfekta verktyg. De gav också människorna möjligheten att lätt välja ut 

de bästa verktygen till de bäst valda användningsområdet som de har passat till. 

Förutom det menar han att de som levde i på Södertörn hade en enklare och mer flexibel 

region än vad de levande i Södra Sverige hade på grund av tillgången till all kvarts och 

den stora tillgången till jakt och fiske (Åkerlund 1996). 

 

Reduktionsmetoderna som mestadels använts i skärgården på Södertörn är svåra att 

bedöma då fyndmaterialet bestående av kvarts med tydlig reduktionsmetod är väldigt få. 

Den metod som är tydligast för mesolitikum är den bipolära reduktionsmetoden, men 

forskningen i området för metoderna överlappar med neolitikum där platforms metoden 

verkar vara den dominerande. Det är dock någorlunda oklart vilken metod som tillhör 

vilken period i större delar (Åkerlund 1996). 

 

 

2.4 Mattias Pettersson & Roger Wikell 
 

Ett forskningsprojekt som startade 1991 har haft stor betydelse då arkeologerna Mattias 

Pettersson och Roger Wikell genom sin nyfikenhet närmast av en slump på allvar 

började finna kvarts på morän som ligger i dagens skogsmark. Det var något nytt då det 

tidigare på Södertörn endast återfunnits kvarts i sandiga marker. Dessa fynd gav också 

en betydligt högre ålder på de första invånarnas besök på Södertörn. Många av de 

platser med morän där de påträffade fynd har en höjd över havet på upp till 80m, vilket 

ger en datering till 8200 f. Kr (Pettersson & Wikell 2006).  

Det påträffades en stor mängd lokaler som låg på särskilda nivåer. Innebörden av dessa 

nya fynd blev palegeografiska kartor som ritades ut för de olika nivåerna och det 

kartorna visade var torrlagda skärgårdar som låg lång ut från fastlandet (Pettersson & 

Wikell 2006), så långt ut som upp till 120km (Reide & Tallaavaara 2014). 

 

På grund av denna händelse valde Pettersson och Wikell att börja studera de yttre större 

öarna för att få svar på hur stora de var och om det fanns skyddade ”hamnar”. Inblicken 

som gavs visade att dessa öar har varit extremen i rörelsemönster både i ett lokalt och 

regionalt perspektiv och detta exklusive det öppna havet och inladsisens påverkan på 

öarna. De använde sig av en metod som gick ut på att besiktiga markskador som 

rotvältor, stigar och körspår, detta innebar att höjdpartierna blev svåra att inventera och 

gav endast fynd på lägre höjder eftersom att det är dåligt med markskador på de högre 

höjderna. På grund av detta missöde är beräkningarna på högre höjder dessvärre inte 

lika precisa som på de lägre nivåerna. Genom denna forskning har nya paleogeografiska 

kartor ändock blivit tillverkade och har bidragit till en ny bättre syn på landskapets 

utveckling (Pettersson & Wikell 2006).  

 

Nästa genombrott inom arkeologin på Södertörn kom 1999 när en stor skogsbrand i 

Tyresta gav möjligheten att undersöka de högre höjderna så de paleogeografiska 

kartorna kunde förbättras. En djupare ingång på Tyestaområdet finns att läsa på sida 18. 
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Figur 1 - Metodernas teknik och utformning 

2.5 Christina Lindgren 
 

Christina Lindgren är en arkeolog som har valt att fokusera mycket av sin forskning på 

reduktionsmetoderna, det är något som ger en ny inblick i hur människornas identitet 

kan tolkas. Därför är det en viktig bild att ta del av för att få klarare bild över 

fyndmaterialen och hur de har tillverkats och bidragit till en bättre jakt för de forntida 

människorna som levde på Södertörn under mesolitikum (Lindgren 2004). 

 

Forskningen som kommer att behandlas i detta kapitel grundas sig på de många 

undersökningar som gjordes fram till och under 1990-talet (Lindgren 2004). Det är 

kvarts som kommer att diskuteras då den är vanligt förekommande och står för 95-99% 

av fynden på de 26 stycken boplatser som då undersökts. Trots att materialet är så pass 

dominerande av en sorts sten blir det däremot en helt annan bild när 

reduktionsmetoderna är i fokus för bland dessa finns det en ganska så stor variation.  

 

Det finns två olika tekniker som används, mjuka tekniker och hårda tekniker. Mjuka 

tekniker innebar att de använde sig av tryckteknik, hornhammare eller liknande tekniker 

däremot finns det nästan inga resultat av denna teknik dokumenterade. Den andra 

tekniken kallas för hård teknik där knackstenar används för att tillverka verktyg eller 

vapen (Lindgren 2004). 

 

Bland de hårda teknikerna är det tre stycken som har använts under mesolitikum som 

kallas för plattformsmetod, bipolär metod och städ-metod. 

 

Plattformsmetoden innebär att plattformen antingen kan bli formad genom att bli 

tillslagen eller så kan den utgöras av en naturlig plan yta, metoden tolkas vara 

grundmetoden som utvecklades till spånteknik som däremot inte finns i 

skärgårdsområdet på Södertörn. Det som kännetecknar metoden är som namnet säger 

plattformen på kärnan som går ut till en konisk form.  

 

Karaktärsdragen för den bipolära metoden är att kärnan har blivit stödd mot ett städ som 

antingen kan vara ett markfast block eller 

flertalet lösa mindre stenar (Lindgren 2004).  

Resultatet som denna metod ger är oftast två 

avslag, ett från städet och ett från 

knackstenen, vilket innebär att kärnan och 

avslagen visar en stötkant som kan beskrivas 

som en ås med krossmärken istället för en 

plattform. Metoden är en av de mest kända 

och brukar oftast användas där råmaterialet är 

svåråtkomlig eller för råmaterial av 

nodulform. Denna metod tolkas vara den 

absolut vanligaste på Södertörn baserat på 

undersökningar av kärnor, avslag och 

städstenar (Lindgren 2004).  

 

Den tredje metoden som också har använts 

påminner en del om plattformsmetoden, 

städmetoden. Denna metod består av att en 

plattformskärna hålls mot ett städ och på det 

sättet arbetas för att få fram de fina verktyg 
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och vapen som tillverkades under stenålder.  

Det som kännetecknar städmetoden är att enstaka kärnor eller avslag visar både en 

plattform proximalt och och en stötkant distalt och kärnan får en konig form. 

Av de 26 boplatser som undersökts är det på 22 av dessa som reduktionsmetoder varit 

möjliga att bestämma, det är tydligt att den bipolära reduktionsmetoden är den 

populäraste då den på 20 av de 22 boplatserna har varit representerad (Lindgren 2004).  

 

Jämförs detta med de endast 11 av 22 boplatser där städmetoden har varit representerad 

är det tydligt vilken metod som varit populärast.  

Förutom det dominerar bipolär metoden med klart över 50 % av kvarts på 11 av bo 

platserna och strax under 40 % på 9 av boplatserna. En kronologisk undersökning visar  

att den bipolära metoden är den populäraste under tidigmesolitikum ungefär fram till 

5000-4500 f. Kr (Lindgren 2004).  

 

Vad kan förändringen bero på? Det blir nämligen ingen teknologisk innovation, den har 

inte heller blivit utbytt till någon av de andra metoderna kanske kan det bero på en 

samhällsförändring. Denna period är dock något långt fram och kommer inte läggas i 

fokus utan det är snarare en intressant förändring som sker (Lindgren 2004). 

 

Figur 1 visar olika metoderna, hur knackstenarna såg ut och hur de har arbetats med en 

avslutning på hur de olika kärnorna ser ut (Lindgren 2004). 

 

 

2.6 Landskapets höjdförändringar med hjälp av C-14 dateringar 
 

Landskapet i Östra Mellansverige är väldigt speciellt då landskapet är både gammalt 

och ungt. Det beror på de istider som har bidragit till en del förändringar i lanskapet 

däribland att isen har hyvlat sönder alla de yngre sedimentära stenarna och lämnat kvar 

en mer eller mindre slät nivå på landsytan. Erosionen har sedan sakta men säkert bildat 

ett sprickdalslandskap, dessa händelser tar väldigt lång tid och har varit verksam under 

flertalet istider vilket ger den gamla delen av landskapet.  

 

Den yngre delen av landskapet är det som vuxit fram under och efter den senaste 

istiden, här finns det åsar, fint polerade rund stenar och moräner plus att landhöjningen 

av land som fortfarande pågår och skapar nya ytor av torrt land som kan bli bebodda 

(Wikelll et al.2009).  

 

Det är så landskapets utveckling har sett ut sedan senaste istiden, vilket har inneburit att 

Södertörn till en början i princip endast var vatten. Framtill ungefär 10 000 f. Kr då 

öarna började växa fram, vid 8000 f. Kr verkar de första människorna besöka 

skärgården på Södertörn. Skärgårdens yta på Södertörn består av ungefär 1400 

kvadratmeter där den högsta höjden är 111 meter över havet och heter Tornberget. 

(Åkerlund 1996) 
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Figur 2 - C-14 dateringar över havsytenivå 

Figur 2 visar en kurva över strandförskjutningarna på Södertörn, mellan perioden cirka 

10 000-4500 f. Kr enligt Risberg (2003). De 14C dateringar som Wikell, Molin och 

Pettersson har gjort är den kalibrerade årsdateringen och visar att den äldsta 

strandboplatsen är belägen cirka 80 m över havet och dateras till 8700 f. Kr (Wikell et al 

2009). 

 

Under senare år har forskningen genererat en stor ökning av källmaterial däribland 

tusentals av stenyxor som nu visar på en fast kontext där det har bestått av strandbundna 

bosättningar ute i skärgården. De finns nu tydliga spår av forntida bosättningar där 

mycket av benen har bestått av fisk och säl. Detta stöder en tolkning att befolkningen 

under tidigmesolitikum på Södertörn bestod av fiskare och säljägare som har rört sig 

runt i båtar (Wikell et al. 2009). Där de troligtvis har haft större fasta boplatser med en 

del mindre för att fiska eller jaga säl. 
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3 Frågeställningar 
 

På området kring Södertörn har arkeologer som gjort utgrävningar och undersökningar 

fokuserat mycket på höjden över havet, reduktionsmetoderna och fynden av kvarts. Det 

behövs en annan syn för området vilket innebär att denna uppsats fokus kommer att 

ligga på de mesolitiska människornas identitet och om de har varit en del av 

pionjärerna. 

 

 

 Hur såg landskapet ut och hur har det förändrats. 8000-6000 f. Kr i Södertörn? 

 Hur växte pionjär bosättningarna fram på Södertörn? 

 Vad var boplatsernas funktion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

13 

4 Metod 
 

För att ta reda på hur landskapet har förändrats och hur människorna under mesolitikum 

har levt och anpassat sig efter de stora förändringarna i landskapet, men också hur 

människorna skapade sin identitet och ifall dem var en del av pionjärbosättningarna 

används den kvalitativa metoden. 

 

Den kvalitativa metoden är den metoden som ger mest svar på de frågeställningar som 

har ställts. Svaren ges genom att samarbete med handledare och sökning i till exempel 

bibliotekets tillgängliga litteratur, få fram den nödvändiga litteraturen för att få ett 

fullständigt svar på frågan. Det åstadkommer också en del rapporter och avhandlingar 

av arkeologer som arbetat mycket med Södertörns mesolitikum.  

 

Den kvalitativa metoden är den vanligaste metoden som används vid dessa typer av 

arbeten, på grund av forskningshistoriken som är viktig för att bygga en grund och en 

förståelse för ämnet som undersöks. Förutom det är den också väldigt vanlig inom 

arkeologi eftersom att så många undersökningar, avhandlingar och litteratur har gjorts 

och skrivits, ju mer litteratur ju bättre förståelse byggs upp.  

 

 

5 Teori 
 

5.1 Identitet  
 

Något som vuxit fram under senare år inom arkeologi är tolkningen på människors 

identitet, vilket är något som har revolutionerat arkeologin. Det som är viktigt att tänka 

på när identitet undersöks är att vi alla har ett antal olika identiteter som bidrar till 

förhandling och organisering av våra relationer och hur vi tolkar och förstår andra 

människor. Det vi ofta missar är att tänka på den subjektiva insidan av varje individ, 

vilket kan ge oss en skyddande utsida då vi är osäkra på andra människor. (Insoll 2007) 

Detta är viktigt att tänka på i en fördjupning inom identitetsforskningen i arkeologi när 

denna ska genomföras och är också därför viktigt att nämnas för att få en bättre 

förståelse för hur författaren till uppsatsen har kommit fram till svaren.  

 

Under mesolitikum ägde en kolonisering i Sverige rum. Denna påverkade kraftigt 

området på Södertörn. Nya områden upptäcktes som skildes sig mycket från de tidigare 

landskapen som de då levande stenåldersmänniskorna har varit vana med under flera 

hundra kanske tusentals år. Många idéer eller levnadssätt levde kvar som till exempel 

reduktionsmetoder, samtidigt behövde de mesolitiska pionjärerna anpassa sig till det 

nya levnadsförhållandet. De fick börja tillverka verktyg av annat material och blev de 

tvungna att ändra på sin materiella kultur eftersom att Södertörn kryllar av kvarts blev 

det deras huvudsakliga tillgång. På grund av denna blandning av nytt och gammalt så 

bildade de sin egna nya kultur och fick en social identitet som skiljer från andra 

gruppers identitet. Eftersom den ekonomiska strategin förändras, blev det stora 

förändringar i bosättningsmönster, social struktur och hur de utnyttjade landskapet och 

dess förändringar vilket ledde till en del  teknologiska förändringar.  

 

De teknologiska förändringar som är mest tydliga är de inom reduktionsmetoderna då 

de utvecklar sin metod för att göra bättre och starkare yxor, vilket var viktigt för deras 
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överlevnad. Då sälarna kan ha blivit svårare att fånga och jaga, på grund av att sälarna 

blev rädda och försökte undvika människorna, kan människorna blivit tvungna att 

anpassa sig och utveckla sina jaktmetoder. Det är också tydligt i deras 

bosättningsmönster då det i tidigare forskning oftasts påpekats att det förekom två typer 

av boplatser, stora permanenta för bosättning och små för jakt. Dessa små boplatser har 

valts med omsorg, då de oftast placerats i närheten av eller intill vikar. Det här sättet att 

leva påminner en del hur de gjorde tidigare på västkusten men det är absolut en 

utveckling och visar att redan då var människan beroende av utveckling och sin 

identitet.   

 

Europas förhistoriska population har av arkeologer delats upp i olika kulturer som 

grundar sig på den materiella kulturen, det är dock dags att även undersöka de sociala 

territorierna var något som Graham Clarke föreslog. Det han menade med det var det 

totala territoriet för förnedenheter, bland annat råmaterial, och färdiga produkter samt 

födan som har tillhört en större social grupp och deras gemenskap (Bergsvik 2003).  

 

Den sociala gruppen menade Clarke var över de hushåll och band som tidigare tolkats, 

och menar att genom att tolka deras identitet tolka en ny omfördelning mellan två 

distinkta sätt. Genom hur de fördelade material och produkter och genom att redovisa 

specifika idiosynkratiska stilar. Genom Clarkes nya teorirer började en del arkeologer 

att relatera spridningen av olika artefaktstilar och råmaterial  till sociala territorier 

(Bergsvik 2003). I denna uppsats tolkas de specifika olika öarna som ett socialt 

territorie, vilket innebär att de boplatser som finns på respektive ö tolkas som 

sammanhängande.  

 

 

5.2 Mesolitiska pionjärer 
 

Varför valde då människorna att besöka nya områden speciellt Södertörn som endast 

bestod av öar, vilket måste ha varit riktigt riskabelt med tanke på att båtarna de måste ha 

använt sig av bör inte ha varit alltför säkra. Troligtvis en urhuggen stock eller liknande, 

det finns desvärre inga fynd av båtar men på något sätt måste de ha kunnat sig 120 km 

ut på havet.  

 

Pionjärer brukar få sitt namn efter att vara den första gruppen i ett nytt landskap som 

tidigare inte har någon historia, vilket innebär en stor anpassning till det nya landskapet 

som varken har varit beroende av någon identitet eller historia. Mestadels var de 

tvungna att använda sig av nya ramar för att ha möjlighet att klara av de nya 

levnadsförhållandena, de kunde också till en viss del använda sig de redan existerande 

ideologiska och mytologiska ramarna som existerade i det nyupptäckta området. Genom 

detta växte en ny kultur fram, som exempel finns det en tydlig förklaring i en artikel 

kring boplatsen Storlyckan i Östergötland (Larsson 2003).  

 

Här nämns det att till en början använde de mesolitiska människorna i området sig av 

flinta som tillverkades till mikrospån. Med tiden så valde pionjärerna att byta ut flintan 

till kvarts, däremot så fortsatte de tillverka liknande föremål. Genom detta skapade sig 

människorna en ny identitet. Detta är ett exempel på den teori som Larsson använts sig 

av i undersökningen på Storlyckan. Teorin innebär att området är uppdelat i mikro och 

makro rumsliga tolkningar. Där de rumsliga makro tolkningarna skapas av myter, 

händelser och den tidigare erfanenheten som är drivkraften till skapandet av en ny 

betydelsefull värld, alltså hur området har uppfattats av människorna och hur de har 
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anpassat sig och som endast går att tolkas. Till exempel ett område där allting inom en 

utgrävning samlar fakta genom en rad olika kontexter kan denna ge en tolkning på hur 

livet för människorna i området har fungerat (Larsson 2003). 

 

De rumlsiga mikro tolkningarna står istället för de sakliga betydelserna då genom 

sakliga fynd som kan tolkas och dateras genom att undersöka fyndet. Till exempel ett 

fynd av en yxa har en viss form och kan endast användas på några sätt och är därför 

något lättare att förstå sig på. Blandningen av dessa teorier passar mycket bra in i 

uppsatsen eftersom att målet är att få en bredare bild över Södertörn är målet, för att få 

detta kommer det användas mycket av mikro teorier. Medan slutsatsen byggs upp av 

makro teorirer genom faktan som har tagits fram genom undersökningar av mikro 

teorierna (Larsson 2003). 

 

Södertörns pionjärer utmärker sig på flera sätt gentemot resten av Sverige. Det var ett 

mycket ovanligt landskap de var tvungna att anpassa sig till, de har tidigare varit vana 

med mycket land och bosatt sig nära vattendrag eller små sjöar som leder ut till havet 

för att ha möjlighet att fånga fisk. När det sedan tog sig ut i skärgården fick de istället 

bosätta sig på öar och försöka hitta vindskydd vilket verkar vara något de har lyckats 

bra med.  De mesolitiska pionjärerna på Södertörn, var precis som alla de människor 

som levde under Mesolitkum beroende av att fånga och jaga sin egen föda. Förutom de 

små boplatserna verkar det som att större boplatser har varit aktiva och används som ett 

permanent boende (Lindgren 2004). 
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6 Boplatser 
 

6.1 Tullinge flygfält 
 

Vid Tullinge flygfält har Stockholms länsmuseum utfört fyra stycken förundersökningar 

som har numren RAÄ 513, 514, 516 och 517 i  fornlämningsregistret. Dessa 

undersökningar startades på grund av att Botkyrka kommun hade planer på att anlägga 

ett antal bostäder inom området (Werthwein 2005). 

 

 
6.1.1 RAÄ 513 

 

RAÄ 513 har tidigare haft namnet objekt 63 men döptes om i samband med denna 

undersökning som har en yta som mestadels består av en öppen terräng med ett berg i 

norr som en naturlig gräns. Den platta ytan har troligen blivit tillplattad av nutidens 

människor för att anlägga flygplatsen vilket har inneburit att eventuella spår av 

bosättning har försvunnit. Däremot grävdes det ut 9 schakt varav 8 har spår av 

förhistoriska mänskliga aktiviteter. De fynd som har dokumenterats är 21 avslag/avfall 

av kvarts och grönsten, 2 splitter av kvarts och 3 kärnor av kvarts, Då endast tre av 

fynden har möjliggjort vilken reduktionsmetod som använts är det osäkert vilka som 

används mest. På de tre fynden har den bipolära metoden dokumenteras på två och på 

den tredje verkar kärnan blivit tillslagen med plattformsmetoden (Werthwein 2005).  

 

 
6.1.2 RAÄ 514 

 

Denna fornlämning kallades förut objekt 63 precis som RAÄ 513 som nu har delats 

upp. RAÄ 514 är belägen mellan 57 och 63 meter över havet då den sluttar mot söder. 

På undersökningsytan har det grävts ut 6 schakt i en moig och sandig morän, de fynd 

som har hittats är 6 avslag/avfall av kvarts och kvartsit, 1 kärna och 1 splitter som 

hittades i fem av schakten. Dessa fynd ger indikationer på en mänsklig närvaro med 

kombination av boplatsens läge som nästan är inuti ett berg då det finns berg till öster, 

väster och norr medan den södra delen tros vara strandbunden. Då det inte finns några 

daterade fynd är datering oklar men tyder på en mesolitisk boplats med tanke på höjden 

över havet och att det ej finns någon keramik (Werthwein 2005). 

 

 
6.1.3 RAÄ 516 

 

RAÄ 516s undersökningsområde är något större än de två föregående, den innehåller 32 

schakt varav fyra anläggningar påträffades. Det tidigare namnet för området var objekt 

65. De intressantaste att nämna är delvis så kallade anläggning 1 där i mitten av 

anläggningen det finns en stenläggningen som bedöms att vara en spishäll/härdpall 

dessvärre är anläggningen inte undersökt. Däremot togs ett 14c prov som skickades för 

datering som blev mellan 4200-180 f. Kr men mest sannolikt cirka 1700 f. Kr, 

(Werthwein 2005) jag tog dock med denna intressanta anläggning med en kritisk syn på 

dateringen som har en väldigt stor felmarginal. Dock tyder allt annat förutom dateringen 

på att boplatsen har varit mesolitisk. Den kolbit som daterades var av gran och kan 

möjligtvis ha hamnat där vid ett senare tillfälle eller att den har återanvänts. En bit bort 

finns det en liknande formation som också verkar vara rester av en härdpall däremot har 
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den varken undersökts eller 14C daterats. Intressant är det dock att det legat två stycken 

härdpallar nära inpå varandra (Werthwein 2005).  

 

Stenåldersmaterialet har hittats mellan 53-58 meter över havet, och dessa två 

anläggningar befinner sig på 52 meter över havet. Detta betyder att dem inte har varit 

samtida med stenåldern, det är dock väldigt oklart. Angående fynden i hela området 

påträffades 87 fynd i 12 av de 32 schakten, bestående av 1 avfall av kvarts, 1 avslag av 

bergart, 3 avslag av grönsten, 39 avslag av kvarts, 7 avslag av kvartsit.  

Splitter hittades det 27 av kvarts och 3 av kvartsit. Vidare hittades 2 spån av kvarts. 1 

föremål av grönsten och 3 yxor av grönsten. De 3 yxbitarna bildar en egg, föremålet är 

en större bit av grönsten som troligtvis är slipad men oklart vad det är för något. 

Reduktions metod finns tillgängliga på 10 av fynden, 8 av dessa är av 

plattformsmetoden, ett med spån och ett där städmetoden hade använts (Werthwein 

2005). 

 

 
6.1.4 RAÄ 517 

 

Det undersökningsområde med flest fynd är det område som nu kallas RAÄ 517 och 

som tidigare har kallats för objekt 66. Här grävdes 20 schakt ut i ett område där östra 

delen gränsar till en väg, ett berg i sydväst och en skjutbana till söder som tyvärr har 

bidragit till att boplatsen har skadats då det området har utjämnats för att anordna en bra 

skjutbana (Werthwein 2005). 

 

Det hittades en mängd med fynd från stenåldern totalt hela 229 fynd av sten i 10 av de 

20 schakten som grävdes ut. De fynd som hittades var 12 kärnor av kvarts, 1 av kvartsit 

och 1 av grönsten. 99 avslag av kvarts, 29 av grönsten, 2 av kvartsit, 2 av bergart och 1 

av profyr. 73 splitter av kvarts. 1 knacksten av bergart. 7 avfall av kvarts och 1 av 

grönsten. De mest intressanta av stenfynden är de stenar som hittades i en provruta  där 

det påträffades en större samling av grönsten som indikerar på en slagplats varav fynden 

bestod av 20 avslag en kärna och ett avfall. När det gäller reduktionsmetod var det 

endast 28 av fynden som har en antydan på hur de har gått till. De metoderna är 

plattformsmetoden som fanns på 6 avslag och 1 kärna. Bipolära metoden där 11 avslag 

och 9 kärnor kunde tydas. Det finns också 1 kärna där både bipolära och 

plattformsmetoden har använts vid utformning av stenen (Werthwein 2005). 

 

 
6.1.5 Slutord Tullinge flygfält 

 

Det intressanta med dessa fyra undersökningsområden är att boplatserna har varit av 

olika storlek vilket ger mer bevis på att möjligheten att människorna under mesolitikum 

som hade sina bosättningar i Södertörn och ute i skärgården har använts sig av större 

basläger där de har bott mycket möjligt året om och i bra vikar eller där mycket fisk hr 

befunnit sig har de haft mindre boplatser för antingen jakt eller fiske. (Werthwein 

2005). 
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Figur 3 - Stenläggning som undersökts i samband med 

förundersökningen av Tullinge flygfält 

Figur 3 visar en av de stenläggningar som 

undersöktes i samband med 

förundersökningen av Tullinge flygfält. C-

14 dateringen sträcker sig till medeltiden, 

men nivån över havet som är 51 meter 

innebär en trolig datering vid slutet av 

mesolitikum eller början av neolitikum. 

Kan det vara så att de medeltida 

människorna har återanvänt denna spishäll 

eller har de endast använts sig av det 

bosättningsområde som de mesolitiska 

människorna använde (Werthwein 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Lyttersta 
 

Även kallad RAÄ 488 eller Lyttersta 2 finns att hitta i området där Vingåkersåsen går 

ihop med sjön Tisnaren som ligger i Södertörn. Nordväst om området ligger det en 

grustäckt som när stranden låg cirka 60 meter över nuvarande vattenyta var en relativt 

grund och smal havsvik. Boplatsen befnner sig idag på 65 meter över havet på en sand 

och grusmark. Dessa förhållanden är ett perfekt läge för en mesolitisk boplats som är 

strandnära (Apel et al 2004).  

 

Förutom denna boplats har Sten Florin delundersökt en närliggande boplats i Lyttersta 

området år 1935. Boplatsen befinner sig något längre ner än Lyttersta 2, lagret var täckt 

av grovt grus och klapperstenar. Florin gjorde en del provrutor som grävdes ut och en 

del jordprover togs för att göra en fosfatanalys där graderna kunde stiga så högt som 

174 fosfatgrader i mörka lagret (Apel et al 2004) . I det mörka lagret bestod fynden av 

kölskrapa i gotlandsflinta och sjutton kvartsavslag vilket härstammar från 

senmesolitikum. I lagren ovanför det mörka lagret bestod fynden av neolitisk keramik 

av Vrå-typ och några grönstensavslag som härstammat från senmesolitikum. Dessa fynd 

visar att bosättningsområdet troligtvis har blivit återbesökt under olika perioden under 

stenåldern (Apel et al 2004).  

 

 

6.3 Tyresta 
 

År 1999 skedde det en tragisk skogsbrand i Tyrestaområdet som ligger på östra 

Södertörn. Medan den var mycket olycklig för många var den ett stort genombrott för 

arkeologin på Södertörn. I området på 450 hektar som brann möjliggjordes fördjupade 

studier om hur bosättningsmönstret har sett ut under mesolitikum. Branden gick 

ovanligt djupt mot vad skogsbränder vanligtvis gör vilket gjorde att mineraljorden 

blottades. I kombination med de talrika rotvältorna blev det ett område med extremt 

mycket synlig kvarts och andra föremål. Det gav också framsteg då det hittades fynd på 
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Figur 4 - Översiktsbild Tyrestaområdet 70 meter över havet 

Figur 5 - Översiktsbild Tyrestaområdet 65 meter över havet 

högre höjder än som vad tidigare gjorts i Tyrestaområdet där det byggdes upp ett 

terrängavsnitt som såg ut som en verklig ytterskärgård med små öar intill varandra som 

branden gav arkeologer möjligheten att bevisa blivit besökta. Genom att det kom fram 

så otroligt många nya fynd som kunde undersökas. Det forntida landskap som växte 

fram påminde väldigt mycket om Stockholms skärgård under medeltidens fiskeskär 

(Pettersson & Wikell 2006). 

 

 

Figur 4, bild A, föreställer 

Tyrestaområdet vid ungefär 70 

meter över havet. Nivån dateras till 

cirka 7600 f. Kr. Ytterskärgården 

består av många små ofta flacka 

öar med stora grundområden som 

var mycket gyttriga. På denna nivå 

är inte skydden mot det öppna 

havet speciellt många, då valde 

människorna att exponera inåt i 

ögruppen så att grundområden eller 

andra mindre öar bröt de direkta 

havsvågorna som till exempel den 

ensamma lokalen utan någon vik. 

(Pettersson & Wikell 2009) 

 

 

 

Figur 5, Bild B, föreställer 

Tyrestaområdet vid ungefär 65 

meter över havet. Nivån dateras till 

cirka 7400 f. Kr  

Det sker mycket på 200 år, vilket är 

väldigt tydligt på både landskap och 

ökningen av fynden av lokaler. 

Öarna har blivit större och bidrar 

med många fler skyddade lägen mot 

det öppna havet. Boplatserna är mer 

väl utvalda och befinner sig i de 

mest beskyddade lägena såsom inre 

vikar och marer, gärna i närheten av 

mindre berg för att få en bra utsikt 

över skärgården. (Pettersson & 

Wikell 2006). 
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7 Landskapsförändringar 
 

Det sker stora förändringar i landskapet under äldre mesolitikum på Södertörn, då isen 

smällte cirka 10 000 f. Kr blev området fullt av små öar. När sen mesolitikum tar sin 

början ungefär 8000 f. Kr har öarna blivit något större men det är under denna period 

som vattnet börjar sjunka otroligt mycket. Vilket innebar att de mesolitiska pionjärerna 

på Södertörn var tvungna att anpassa sig mycket efter landskapets utformning, då deras 

huvudföda var säl och fisk. För att bäst beskriva landskapet är paleogeografiskabilder 

mycket effektiva. Då förändringar endast har varit beroende av hur havsytan har blivit 

lägre och lägre, medan vegetationen har varit densamma under hela perioden 8000-6000 

f. Kr.  

 

De bilder som kommer att användas kommer från en undersökning i Lässmyran som 

står för den senare perioden. Bilden som står för första perioden kommer från boken 

regionallt och interregionallt och visar en tolkning på landskapet(Alm et al. 2010). 

 

I figur 6 visas en bild över Södertörn såsom det kan ha sett ut 8000 f. Kr, det mörka 

svarta är fastlandet och de små öar som har tolkats att de har funnits under den tiden. De 

gråa linjerna är för nutidens havsyta och hur landskapet ser ut just nu. Det vita står för 

allt vatten både för nutid och dåtid (Larsson, & Olsson 1997). 

  

 
Figur 6 - Översikts bild på Södertörn vid ungefär 8000 f. Kr. 
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Figur 7 - Översiktsbild på Södertörn vid ungeför 6250 f. Kr. Figur 8 - Översiktsbild på Södertörn vid ungefär 5500 f. Kr. 

7.1 Lässmyran 
 

I området omkring Lässmyran 1 och 2 och Lisseläng har det genomförts en stor 

undersökning över hur landskapet har sett ut mellan 6250-5500 f. Kr. 

Bilderna är paleogeografiska bilder över området på Lässmyran där den grå ytan visar 

öarna och dess utformning under de årtalen som står i hörnet av kartan, se figur 7 & 8 

(Alm et al. 2010).  

 

Den ljusblåa färgen visar vattenytan för årtalen uppe i hörnet av kartan. Den mörkblå 

fägen står för nutidens vattenyta. Den lila färgen visa områden där öarnas strandlinje har 

gått (Alm et al. 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

22 

8 Södertörns pionjärbosättningar 
 

8.1 Boplatsernas funktion 
 

Denna uppsats fokus ligger på de mesolitiska pionjärerna och hur de har anpassat sig till 

landskapsförändringarna på Södertörn. Det forskningen grundar sig på är tidigare 

undersökningar från början av 1900-talet till nutid. Tidigare undersökningar har varit 

väldigt insatta i landskapsförändringarna, fyndmaterialet och speciellt höjden över 

havet. Det må vara intressant, dock behövs det en ny syn på tolkningarna för skärgården 

på Södertörn. För att få fram ett bra resultat över hur och varför de mesolitiska 

pionjärerna har tagit sig ut i skärgården ska det nu diskuteras hur boplatserna har sett ut 

och vad de har haft för funktion. 

 

Boplatserna har tidigare tolkats av Welinder som att det finns i två olika storlekar av de, 

en något större permanent och en något mindre för jakt och fiske. På de större 

boplatserna har det funnits många kokgropar som har varit belägna i närheten av deras 

små hyddor. Det negativa med de påstådda kokgroparna är att det finns inga bevis när 

det gäller fynd av ben då boplatserna tyvärr har varit belägna på mycket sura jordar. 

Vilket betyder att kokgroparna inte helt säkert är kokgropar utan kan vara något annat 

liknande till exempel en stor påle. Dock tyder fynden av kol på bränt trä som använts 

vid matlagning. Dessa teorier tycker jag låter mycket trovärdiga på grunderna att för att 

överleva behövs på något sätt människan tillaga sin föda vilket vi människor 

revolutionerade väldigt tidigt med. Därför måste de under mesolitikum på Södertörn på 

något sätt ha tillagat maten och med tanke på utseende av de potentiella kokgroparna 

tycker jag att det är den mest troliga teorin. Skall dock tillägas att kokgroparna inte 

nödvändigtvis har varit samtida med stenåldersfynden och ska därför behandlas kritiskt 

eftersom kokgropar oftast dateras till bronsålder eller äldre järnålder. Dock tror jag att 

kokgroparna om de inte varit samtida med stenåldersfynden kan ha varit belagda på 

samma plats där mesolitiska pionjärerna har tillagat sin mat. Jag skulle som nämnt 

potentiellt vilja se kokgropar redan under Senmesolitikum.  

 

Det är också på de större boplatserna det har varit mycket avfall och spill av kvarts som 

verkar har varit väldigt lätt åtkomligt då de vid tillverkning av verktyg och vapen har 

slösat och endast tagit den bäst tillslagna kvartsen som sedan har bearbetats. Callahan 

påstår att de mesolitiska pionjärerna på Södertörn har levt ett enkelt och slösaktigt liv, 

eftersom tillgången har varit så stor på kvarts. Med hjälp av ett landskap som ger 

mycket föda och tillgång till allt det viktiga som behövs för att överleva. Visst kan han 

ha rätt i vissa sammanhang men jag tror att det har levt ett mycket tufft liv, med många 

dödsfall i de fruktansvärt svåra jaktförhållandena som de var tvungna att jaga i. Att de 

hade mycket tillgång till kvarts var troligtvis nödvändigt för jag kan tänka mig att riktigt 

bra vapen har varit mycket nödvändigt då sälar är väldigt svåra att jaga, med tanke på 

sin snabbhet i vattnet och sin tåliga hud när de har krupet upp på land för att vila.   

 

Boplatserna är belägna på väl utvalda platser, där tanken bakom boplatsens placering är 

mycket strategisk. De större boplatserna har oftast hittats närmare mitten av de större 

öarna och på de flesta förekommer det en bäck av något slag som har använts till vatten. 

Något som skulle vara mycket spännande var ifall de hade grävt in bäckar själva för att 

få bättre tillgång till vattnet, vilket är något som är mycket svårt att se när en 

undersökning är igång. Jag tror dock att det är moder natur som har varit delaktig och 

människorna har letat efter en plats med bäck i närheten. De mindre boplatserna 
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återfinns oftast något närmare eller precis intill vikar. Tolkningarna för de mindre 

boplatserna har som tidigare nämnts troligtvis använts för att jaga sälar, jag tycket att 

den teori som Welinder redan under 1970-talet lade fram är mycket trovärdig med de 

undersökningar och forskningar jag själv har tagit del av. Däremot är det gamla teorier 

och med hjälp av utvecklingen av arkeologin kan vi få fram en bättre mer trovärdig teori 

eller en utveckling av de två boplatsernas teori för jag själv tycker en låter mycket 

trovärdig men skulle gärna ha mer och närvara på undersökningar där fokus ligger på 

levnadssättet för människorna mer än de många 14C- daterinar med fokus på 

strandförskjutningen som under senare år har pågått. 

 

 

8.2 Varför använde de då sig av två sorters boplatser?  
 

Jag tror att om de använde sig av två typer av boplatser var det för att de små 

bosättningsområdena har varit väldigt utsatta för vädrets makter. De är också längre ner 

i landskapet vilket ger en sämre sikt runtom ön och det är något de mesolitiska 

pionjärerna värderade väldigt högt.  

 

De mindre boplatserna är som sagt belägna nära vikar och det tror jag var en viss fara 

för människorna när de inte var ute och jagade, då bergen är hala och vädret är kallt och 

ruggigt under mestadelen av året. Detta har inneburit att de har byggt en större boplats 

på en kulle med sikt över vattnet och i skydd för väder och vind, kanske även djur, 

anledningen till att den mindre boplatsen har byggts är för att det blev för långt att gå 

fram och tillbaka till den större boplatsen och vikarna, vilket gjorde att de förlorade 

viktig tid att jaga. Det är oklart hur redskapen har förvarats, jag tror dock att de har haft 

speciella vapen för att jaga sälar och att dessa vapen har förvarats i ”jaktstugorna”. Jag 

tror också att de har tillverkat vapen för att skydda sig själva från andra djur, dock finns 

inga fynd som bevisar ifall det har levt andra djur ute på öarna. Alla ben som hittats i 

den forskningen jag har undersökt består endast av fisk- och säl-ben. Med tanke på hur 

den nutida skärgården ser ut gällande vilda djur, tror jag att det mycket möjligt kan ha 

funnits både det ena och det andra vilddjuret även ute på öarna under mesolitikum. 

 

Den andra teorin som jag tror skulle kunna vara möjlig, som dock inte är alls lika 

trovärdig. Den innebär att människorna har bestått av olika stora släkten, alltså de 

mindre boplatserna består av en mindre släkt och de större boplatserna består av en 

större släkt. Denna teori känns dock mycket långsökt, då öarnas storlek visar på att det 

troligtvis inte är möjligt för två släktfamiljer att dela på en och samma ö förutom de 

allra största öarna. Sen tycker jag att det verkar ologiskt att vilja bo långt ner i 

landskapet och nära vikarna just för farans skull som nämns i stycket ovanför, det var 

troligtvis också väldigt blåsigt och kallt där de mindre typerna av boplatser varit 

belägna. 

 

Varför valde då de mesolitiska pionjärerna att förflytta sig ut i skärgården på Södertörn, 

bland alla faror och den knappa tillgången till andra djur än säl och fisk?  

Jag tror att de människor som valde att förflytta sig har sett möjligheterna på öarna, där 

de har varit ensamma och inte tvungna att behöva konkurrera med andra stammar.  

 

Förutom det är möjligheterna stora då de märkte att sälarnas kött gav mycket energi 

som de stod på sig länge. Det är dock inte den största tillgången som sälarna har bidragit 

med utan det är deras hud som är mycket stryktålig och ger bra skydd och värme, 

genom att tillverka kläder vilket var mycket välbehövligt för att inte frysa ihjäl på 
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vintern. För att det ska vara värt att leva ute på öarna tolkar jag det som att det har varit 

överflöd av säl och fisk under åren 8000-6000 f. Kr, jag har svårt att förstå varför de 

annars skulle stanna kvar under så många år, om det var så att tillgången till föda har 

varit svår. Jag tolkar nämligen de mesolitiska pionjärerna som mycket smarta och väl 

medvetna om sin omgivning.  

 

De verkade bygga upp sin identitet genom sin vilja att utvecklas vilket till exempel är 

mycket tydligt på reduktionsmetoderna och hur vapen och verktyg blivit väl utvecklade 

genom dessa metoder.  

 

Något som borde nämnas för att ge en klarare bild är att kronologin är mycket svårläst 

bland de fynd som finns på Södertörn. Vilket innebär att det är svårt att bestämma ifall 

de större boplatserna har varit bebodda under en längre tid, eller under en kort tid. 

Därför tycker jag att den mest logiska teorin för tillfället är att de har delat upp sina 

boplatser i permanenta större boplatser och mindre jaktboplatser. 

 

 

8.3 Södertörns pionjärers härstammning 
 

Genom de studier som genomförts i uppsatsen är det en fråga som återstår och det är 

vart de mesolitiska pionjärerna emigrerade ifrån. Det är något oklart för att det troliga 

levnadssättet och fynden som har påträffats på Södertörn är inte alls desamma som 

andra delar av Sverige. Det finns dock en del liknelser från bland annat västkusten och 

Norrland.  

 

I de norra delarna av Sverige består fynden av kvarts precis som på Södertörn, förutom 

det är det mycket som tyder på att liknande reduktionsmetoder har använts. Dock 

jagades inte säl i dessa områden utan i Norrland var det ren som var huvudfödan för 

människorna i området. Det kan ha varit så att människorna som levde i Norrland såg 

möjligheterna i det nya landskapet som växte fram för dessa människor. Förutom det 

kan det vara så att de tröttnade på att jaga ren eftersom de var väldigt skygga och svåra 

att få tag på. Gentemot sälarna som när de väl är uppe på land är ett lättare byte än 

renar. På grund av att jakten ändrades kan de vara så att vapen och verktyg som 

användes förändrades för att möjliggöra en bättre jakt på säl.   

 

Nere på västkusten finns det som sagt också en del likheter med Södertörn. Likheterna 

mellan dessa två områden är landskapet som består av skärgård och jakten på säl men 

också fisket. Det är dock helt annorlunda fynd då det dominerande råmaterialet består 

av flinta på västkusten, medan som vi nu vet att Södertörn domineras av kvarts. Det är 

också stora skillnader vad det gäller teknikerna som använts när verktyg och vapen har 

tillverkats, vilket är förståeligt eftersom att flinta och kvarts behandlas på olika sätt. 

Anledningen till att människorna på västkusten har rört sig upp till östkusten kan 

mycket möjligt ha varit för att de följde efter sälarna, som i sin tur följde efter isen. När 

de väl hade emigrerat till Södertörn så märkte människorna att det inte fanns någon 

flinta i området och blev tvungna att använda sig av råmaterialet som fanns i området 

som bestod av kvarts. Yxorna som finns på Södertörn finns endast i det området och 

verkar vara speciellt utformade för att jaga säl, om de har gjort det tidigare på 

Västkusten var människorna troligtvis medvetna om hur säl-jagandet var effektivast och 

valde därför att utveckla sina yxor för att lättare få tag på sin föda.  

 

Min teori lyder alltså att människorna kan ha kommit från antingen västkusten eller  
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Norrland, dock verkar västkusten som den mest logiska förklaringen. För att vara exakt 

så har människorna från västkusten självklart varit bosatta någonstans innan de valde att 

bege sig ut på Södertörn. Vilket innebär att de troligtvis hade sina senaste bosättningar 

innan de valde att emigrera till kustlandskapet på Södertörn har varit bosatta i 

Östergötlandsområdet, ett bevis på detta är en spets som hittades i Linköping. Det 

speciella med denna spets är att den härstammar från sandarnakulturen som är en kultur 

som härstammar från västkusten (Larssson, & Olssson 1997). Det vill säga att de 

människor som flyttade ut i skärgården på Södertörn har vandrat från området i 

Östergötland men härstammar däremot från västkusten, och att de troligtvis såg 

möjligheterna i de skärgårdsmiljöer som Södertörn erbjöd. Däremot skulle en fortsatt 

undersökning över området möjligtvis kunna ge en ny tolkning, då det till exempel finns 

likheter med vissa delar av Finland i skärgårdsområdet på Södertörn. Dessvärre är dessa 

likheter för otydliga i nuläget, men är definitivt något som är värt att undersöka senare.   
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9 Sammanfattning 
 

Min studie bygger på den forskning som tidigare har gjorts i området på Södertörn och 

dess skärgårdslandskap och de människor som har levt i området, där mycket av 

fokusen i dessa undersökningar ligger på strandförskjutning och reduktionsmetoder.  

 

De frågeställningar som har använts har valts för att sätt lyfta fram varifrån de 

mesolitiska pionjärerna som levde på Södertörn härstammar ifrån, men också den 

utveckling och anpassning till naturen de var tvungna att göra. Frågeställningarna lyder 

på detta vis: 

 

 Hur såg landskapet ut och hur har det förändrats. 8000-6000 f. Kr i Södertörn? 

 Hur växte pionjär bosättningarna fram på Södertörn? 

 Vad var boplatsernas funktion? 

 

Den metod som har använts för att få svar på de frågeställningar som ställts är en 

kvalitativ metod där litteratur tolkas.  

 

I teoridelen förklaras det hur identitet kan tolkas på ett effektivt sätt och ger en bra 

grund till diskussionen som grundrar sig på hur de mesolitiska pionjärerna har anpassat 

sig till landskapet vilket går ihop med identitet. Förutom identitet finns det också ett 

avsnitt hur pionjärer tolkas, som säger att en pionjär är en människa som har förflyttat 

sig till ett nytt område där inga människor tidigare har skapat en historia. Detta innebär 

att den pionjärern skapar en ny helt egen historia med grunder från sitt förflutna. 

 

I delen som handlar om boplatser får läsaren ta del av 6 olika boplatser som har blivit 

undersökta under 1990-2000 talet och här beskrivs det de olika fynd som kan finnas på 

olika boplatser under mesolitikum på Södertörn. Bland det viktigaste dessa boplatser 

visar är den stora mängd kvarts som finns på alla boplatser, eftersom att det nämns 

mycket om kvartsen är det en bra del att få med och visa att det under undersökningar 

verkligen har påträffats stora mängder kvarts. Detta kapitel är viktigt då det ger en 

bredare bild över hur uppsatsens frågeställningar ska bli besvarade.  

 

En av frågeställningarna behandlar landskapet, i kapitel 8 besvaras denna fråga med 

paleogeografiska kartor som visar hur strandlinjerna har kunnat vara utformade mellan 

åren 8000 - 6000 f. Kr.  

 

I det sista kapitlet diskuteras forkningshistoriken och används till att besvara de andra 

två frågeställningarna som har ställts, det som fokuseras på mest är vad boplatserna 

hade för funktion. Varför de kan ha använt sig av två boplatser och till sist diskuteras 

det om vartifrån de mesolitiska pionjärer som levt på Södertörn i skärgården 

härstammar ifrån. 
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