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medlemmar under en till två helger för vardera plat-
serna.

Grävningarna har normalt skett genom sökschakt på 
ca 1m i kvadrat. Inriktningen har varit på prospekte-
ring, dvs schakten har lagts ut i spridda mönster och 
ej tätt. Såväl ploglager som underliggande morän un-
dersöktes. Uppgrävt material sållades med ca 6mm 
maskor.

På sedvanligt sätt har artefakterna samlats i fyndpå-
sar och efter grävningen tvättats och bedömts. Fynd-
tabeller har upprättats och en viss del av fynden har 
fotograferats. Artefakterna har inte numrerats utan 
bara associerats med ett schakt.

Bedömningen av artefakterna har utförts av Göran 
Bengtsson i Varberg. Han har ca 30 års erfarenhet av 
detta. I fält har även arkeolog Magnus Svensson del-
tagit i bedömningen.

Schakten och dess omgivningar har karterats. Inmät-
ningar har skett med GPS och handdator. Filerna har 
efterkorrigerats och anpassats för koordinatsystem 
RT-90. Detta arbete har utförts av Gunnar Carlstedt.

Tack
Föreningen tackar markägarna för att de upplåtit sin 
mark för dessa utgrävningar och även Magnus Svens-
son som ansvarig.

Introduktion
Varbergs fornminnesförening har gjort 3 olika utgräv-
ningar på platser med lämningar från mesolitisk tid. 
De tidigaste fynden torde vara från ca 8.000 f kr.

Arbetet har bedrivits av amatörarkeologer i Varbergs 
Fornminnesförening. Framlidne arkeolog Magnus 
Svensson från Kulturmiljö Halland har varit ansvarig 
arkeolog för utgrävningarna.

Bakgrund
Föreningen har haft några mycket entusiastiska med-
lemmar, som inventerat omfattande areor. Till dessa 
hör bl a bröderna Bengt och Göran Bengtsson. De har 
framförallt inriktat sig på finna flintartefakter från 
mesolitisk tid.

Inlandsjöar har då varit ett speciellt intresse. Denna 
rapport behandlar utgrävningar från två sådana plat-
ser vid sjöarna Svarten och Byasjön. Utöver detta en 
strandboplats vid havet.

Platser
De undersökta platserna ligger omkring Varberg:

• på en åker nära stranden av en vik till sjön Svar-
ten, som ligger i östra delen av Rolfstorps socken 
öster om Varberg,

• i en terrass från isavsmältningen nära stranden 
av  Byasjön, som ligger i östra delen av Dagsås 
socken sydöst om Varberg,

• i kanten av en åker som tidigare utgjort havs-
botten. Åkern ligger nedanför en ändmorän som 
går i nord-sydlig riktning. På denna ligger gården 
Sjöbol i södra delen av Morups socken söder om 
Varberg.

Genomförande
Planering av utgrävningarna har skett av föreningens 
styrelse. Själva utgrävningen har skett av föreningens 



Fynd
Fynden utgörs i stort sett enbart av flinta. Merparten 
är avslag och splitter. Artefakterna förekom sparsamt. 

Slaget föremål och restuscherad flinta samt fragment 
av mikrokärna och rest av en kärna förekom.

Tidigare fynd
Göran Bengtsson i Apelviken har tidigare hittat en ko-
nisk långsmal mikrokärna.

Gunnar och Britt-Marie Carlstedt har år 2003 ytplock-
at en mängd flinta på utgrävningsplatsen. Fynden 
innehöll sparsamt med artefakter. Bl a förekom frag-
ment av en mikrokärna och skarpor.

Datering
Mikrokärnor dateras till maglemosetid eller kongemo-
setid.

Bedömning
Trakten runt sjön Svarten är nyttjad i mesolitisk tid. 
Viken vid grävplatsen har utgort en mesolitsik vistel-
seplats.

På platsen har i viss mån flinta bearbetats. Kärnor och 
avslag har återfunnits.

Platsen är lämplig såsom jaktstation men inga artefak-
ter som kan associeras med en sådan har återfunnits. 
Bristen på dessa talar inte emot en sådan användning.

Svarten, Rolfstorp sn
Inledning
Sjön Svarten ligger i Hallands inland. Den är omgiven 
av en mycket brant strandlinjer som på några platser 
bryts av mindre sluttande mark. Vid en vik i sjöns syd-
västra del finns idag en åker på gården Haxereds mar-
ker.

Under senare halvan av 1900-talet hade Bengt Bengts-
son funnit flinta i denna Viken. Britt-Marie och Gun-
nar Carlstedt hade under inventeringsarbete hittat 
flinta på samma plats. De gjorde en mindre sökning 
efter flinta och noterade dess plats. Därefter var Gö-
ran Bengtsson från Apelviken där och hittade flinta. 
Alla personerna var medlemmar i Varbergs fornmin-
nesföreningen.

Platsen var därför ett lämpligt objekt för att förstå hur 
en tidig kultur använde inlandets sjöar.

Platsen visade sig ha flinta av mesolitisk karaktär. 
Mängden flinta var inte stor men samlad.

Platsen är inte känd av Riksantikvarieämbetet. Dock 
finns fynd av trindyxa från motsatta sidan av sjön. Vid 
södra sidan finns fynd från neolitisk tid. På Haxereds 
marker har funnits en fornåker, som idag markeras av 
röjningsrösen och en grav i form av en stensättning.

Plats
Grävplatsen utgör en åker utmed sjön Svarten på går-
den Haxereds marker i Varbergs kommun. Marken ut-
gör en vik bestående av morän.

Fynd hade tidigare hittats nära stranden och utmed 
åkerns sydöstra del vättande mot en bäck. Åkern har 
brukats för bl a spannmålsproduktion. Vid grävtill-
fället var det stubb på marken. Grävning skedde på i 
stort sett samma plats där fynd tidigare gjorts. Några 
få grävrutor gjordes utanför detta området.

Genomförande
Grävningen skedde under ett veckoslut 2008-09-05 – 
06. Grävledare var Magnus Svensson från Kulturmiljö 
Halland.

Grävning skedde i metersrutor skikt för skikt. All gräv-
ning skedde för hand. Sedan grävningen var avsluta-
des återfylldes schakten.

Inmätning skedde med GPS till en noggrannhet av 
ca ±1m. Redovisning av grävrutorna finns i avsnittet 
fynd.

Fynden tillvaratogs och rengjordes. Fynden delas upp i 
gruppen avslag och splitter och karakteriserbara fynd. 
I den senare gruppen beskrevs fynd och fotografera-
des. Fynden förvaras av Varbergs fornminnesförening.

Britt-Marie Carlstedt gräver i en provgrop



hantagskärna

spån med inhak

diverse avslag och spånfragment



ruta E N h mängd typ mat spec
1 1305420,7 6340960,7 94,7 -
2 1305422,6 6340961,9 91,6 3 splitter flinta
2 1305422,6 6340961,9 91,6 1 mikrospån flinta litet
3 1305415,2 6340960,0 94,0 15 avslag, splitter flinta
3 1305415,2 6340960,0 94,0 1 spån flinta
3 1305415,2 6340960,0 94,0 2 mikrokärna flinta fragment
4 1305417,2 6340961,0 94,3 1 föremål järn
4 1305417,2 6340961,0 94,3 12 avslag, splitter flinta
4 1305417,2 6340961,0 94,3 1 avslag (skrapa?) flinta retuch
5 1305418,4 6340962,9 93,2 4 splitter flinta
6 1305419,9 6340964,0 92,6 4 splitter flinta
7 1305422,0 6340965,4 93,5 5 avslag flinta
7 1305422,0 6340965,4 93,5 1 mikrospån flinta
7 1305422,0 6340965,4 93,5 1 kärna flinta rest
8 1305423,8 6340966,5 91,2 6 avslag, splitter flinta
9 1305425,2 6340968,2 91,3 6 avslag flinta
9 1305425,2 6340968,2 91,3 1 mikrokärna flinta försök?

10 1305426,5 6340969,3 91,0 2 föremål flinta bränd
10 1305426,5 6340969,3 91,0 4 avslag flinta
10 1305426,5 6340969,3 91,0 1 mikrokärna flinta
11 1305428,4 6340970,4 89,8 -
12 1305413,5 6340966,0 91,3 1 avslag flinta
12 1305413,5 6340966,0 91,3 2 mikrokärna flinta
13 1305418,5 6340971,1 92,0 -
14 1305403,3 6340963,8 92,1 -
15 1305416,4 6340972,6 92,5 -
16 1305421,6 6340978,1 92,9 3 splitter flinta
17 1305417,9 6340983,2 93,4 13 avslag flinta
17 1305417,9 6340983,2 93,4 1 skrapa flinta liten
17 1305417,9 6340983,2 93,4 2 föremål flinta retusch
18 1305412,4 6340980,1 92,6 4 avslag flinta

1 föremål, slagen flinta stor
tom 1 mikrokärna flinta fragment



Byasjön, Dagsås sn
Inledning
Sjön Byasjön ingår tillsammans med Skärsjön, Hum-
sjön och Ottersjön rester av en glaciärbotten, som bil-
dats under isavsmältningen. Landskapets centrum är 
där relativt flakt med relativt grunda stränder.

Bengt Bengtsson och Göran Bengtsson från Varberg 
har under senare delen av 1900-talet funnit äldre flin-
ta vid de centrala stränderna och sunden. Vid platsen 
där grävning skedde har de funnit fynd från äldsta de-
len av mesolitikum.

Platsen var därför ett lämpligt objekt för att förstå hur 
en tidig kultur använde inlandets sjöar.

Platsen visade sig ha fynd från hela mesolitikum, bl a 
från periodens äldsta Hensbackakultur.

Platsen är inte tidigare känd av Riksantikvarieämbe-
tet. Dock så rapporterar lokalbefolkningen att de hit-
tat flinta runt stränderna. Vid Byasjöns östra vik har 
antagligen funnits en forngård från äldre järnålder.

Plats
Grävplatsen utgörs av en åker med en brant kant mot 
Byasjön. Terrasskanten har skapats under isavsmält-
ningen och utgör antagligen en del av en strandvall. 
Platsen ligger på säteriet Öströös mark i   Varbergs 
kommun.

Öströö utgör en öliknande struktur i ett landskap av 
sjöar. På denna ös centrala delar finns säteriets jord–
bruksmark. På öns södra del finns en utmarksåker. 
Grävplatsen finns på dess östra del.

Söder om grävplatsen finns en mindre ås. Denna inne-
håller en fornåker, som är markerad med röjnings-rö-
sen samt en grav i form av en stensättning.

På senare tiden har på åkern närmast grävplatsen le-
gat ett torp. Inga egentliga rester finns kvar från den-
na tid.

Åkern har brukas för bl a spannmålsproduktion. Vid 
grävtillfället låg åkern i stubb.

Genomförande
Grävningen skedde under främst ett veckoslut 2009-
05-09 - 10. Grävledare var Magnus Svensson från Kul-
turmiljö Halland.

Grävning skedde i metersrutor skickt för skikt. All 
grävning skedde för hand. Sedan grävningen var av-
slutades återfylldes schakten.

Inmätning skedde med GPS till en noggrannhet av 
ca ±1m. Redovisning av grävrutorna finns i avsnittet 
fynd.

Fynden tillvaratogs och rengjordes. Fynden delas upp i 



gruppen avslag och splitter och karakteriserbara fynd. 
I den senare gruppen beskrevs fynd och fotografera-
des. Fynden förvaras av Varbergs fornminnesförening.

Fynd
Fynden utgjordes till största delen av flinta. Merpar-
ten var som vanligt splitter och avslag. En måttlig 
mängd med artefakter förekom.

Det förekom 

• spån-, koniska-, mikro och handtagskärnor samt 
vanliga spån och mikrospån.

• mikroliter och tvärpilar,

• skrapor och en dubbelskrapa,

• stickel,

• bränd flinta,

• en mindre härd.

Datering
Fynd finns från sandarna till ertebøllekultur. Detta 
motsvarar tiden -8000 till -4000 år f kr.

En ensidig 2-polig kärna är från Sandarna/Hensback-
kulturerna, dvs omkring -8500 till -6300 f kr.

Mikroliterna är från maglemosekultur, dvs -6800 till 
-8300 f kr.

Koniska kärnor och handtagskärnor är från kongemo-
sekultur, dvs -5500 till -6800 f kr.

Tvärpilar är från kongemose och ertebøllekultur, dvs 
perioden -6800 till -4100 f kr.

Bedömning
Stränderna runt Byasjön har brukats under mesolitisk 
tid. Utgrävningsplatsen utgör en vistelseplats från den 
tiden.

Platsen liknar en åkerterrass. Fynden visar att så inte 
är fallet utan den utgör en terrass från isavsmältning-
en. Troligen från den en issjö.

På platsen har man slagit flinta. Förekomsten av spån 
och splitter indikerar detta.

Platsen har utnyttjats för jakt. Tvärpilar indikerar det-
ta.

axplock av spån och spånfragmen



ensidig tvåpolig kärna mikrospån

tvärpil mikrospån

retucherad sidoskrapa
fragment av mikrospånkärna



ruta E N h mängd typ mat spec
-1 1301476,1 6331573,1 52,4 1 knuta flinta krackelerad
+1 1301475,7 6331575,1 52,2 17 föremål flinta bränd
+1 1301475,7 6331575,1 52,2 1 tvärpil flinta
+1 1301475,7 6331575,1 52,2 1 mikrolit flinta
+1 1301475,7 6331575,1 52,2 2 skrapa flinta
+1 1301475,7 6331575,1 52,2 17 spån flinta
+1 1301475,7 6331575,1 52,2 1 handtagskärna flinta
+1 1301475,7 6331575,1 52,2 2 föremål kvarts
+1 1301475,7 6331575,1 52,2 216 avslag, splitter flinta
+3 1301475,3 6331577,1 52,1 1 spånkärna flinta
+3 1301475,3 6331577,1 52,1 12 föremål flinta bränd
+3 1301475,3 6331577,1 52,1 13 spån flinta vissa fragment
+3 1301475,3 6331577,1 52,1 2 tvärpil flinta
+3 1301475,3 6331577,1 52,1 112 avslag, splitter flinta
+6 1301474,7 6331580,0 51,9 1 tvärpil flinta
+6 1301474,7 6331580,0 51,9 1 mikrolit flinta osäker
+6 1301474,7 6331580,0 51,9 12 spån flinta vissa fragment
+6 1301474,7 6331580,0 51,9 20 föremål flinta bränd
+6 1301474,7 6331580,0 51,9 152 avslag, splitter flinta
+9 1301474,2 6331582,9 51,7 2 föremål flinta bränd
+9 1301474,2 6331582,9 51,7 3 mikrospån flinta fragment
+9 1301474,2 6331582,9 51,7 1 stickel flinta osäker
+9 1301474,2 6331582,9 51,7 11 mikrospån flinta vissa fragment
+9 1301474,2 6331582,9 51,7 68 avslag, splitter flinta

+11 1301473,8 6331584,9 51,6 7 föremål flinta bränd
+11 1301473,8 6331584,9 51,6 6 spån flinta
+11 1301473,8 6331584,9 51,6 3 stickel flinta osäker
+11 1301473,8 6331584,9 51,6 97 avslag, splitter flinta
+12 1301473,6 6331585,9 51,5 4 spån flinta
+12 1301473,6 6331585,9 51,5 3 föremål flinta bränd
+12 1301473,6 6331585,9 51,5 20 avslag, splitter flinta
+14 1301473,2 6331587,9 51,4 32 föremål flinta bränd
+14 1301473,2 6331587,9 51,4 2 skrapa flinta små
+14 1301473,2 6331587,9 51,4 2 tvärpil flinta
+14 1301473,2 6331587,9 51,4 2 kärna flinta fragment
+14 1301473,2 6331587,9 51,4 15 spån flinta vissa fragment
+14 1301473,2 6331587,9 51,4 151 avslag, splitter flinta
+16 1301472,8 6331589,8 51,2 12 föremål flinta bränd
+16 1301472,8 6331589,8 51,2 1 skrapa flinta
+16 1301472,8 6331589,8 51,2 1 tvärpil flinta
+16 1301472,8 6331589,8 51,2 1 mikrokärna flinta fragment
+16 1301472,8 6331589,8 51,2 13 spån flinta
+16 1301472,8 6331589,8 51,2 65 avslag, splitter flinta
+18 1301472,4 6331591,8 51,1 1 avslag (kärna?) flinta preparerat runt
+18 1301472,4 6331591,8 51,1 4 föremål flinta bränd
+18 1301472,4 6331591,8 51,1 8 spån flinta



+18 1301472,4 6331591,8 51,1 43 avslag flinta
+20 1301472,1 6331593,7 51,0 4 knuta flinta stor
+20 1301472,1 6331593,7 51,0 23 föremål flinta bränd
+20 1301472,1 6331593,7 51,0 1 dubbelskrapa flinta
+20 1301472,1 6331593,7 51,0 1 kärna konisk flinta fragment
+20 1301472,1 6331593,7 51,0 1 skrapa flinta osäker
+20 1301472,1 6331593,7 51,0 1 kärna 2-pol flinta ensidig
+20 1301472,1 6331593,7 51,0 26 spån flinta
+20 1301472,1 6331593,7 51,0 263 avslag, splitter flinta
+21 1301471,9 6331594,7 50,9 6 föremål flinta bränd
+21 1301471,9 6331594,7 50,9 11 spån flinta
+21 1301471,9 6331594,7 50,9 1 stickel flinta osäker
+21 1301471,9 6331594,7 50,9 48 avslag, splitter flinta
+21 1301471,9 6331594,7 50,9 4 föremål flinta bränd
+21 1301471,9 6331594,7 50,9 8 spån flinta fragment
+21 1301471,9 6331594,7 50,9 44 avslag, splitter flinta
+23 1301471,5 6331596,7 50,8 1 föremål flinta bränd
+23 1301471,5 6331596,7 50,8 4 spån flinta
+23 1301471,5 6331596,7 50,8 23 avslag, splitter flinta
+28 1301470,5 6331601,6 50,4 1 föremål flinta bränd
+28 1301470,5 6331601,6 50,4 6 spån flinta
+28 1301470,5 6331601,6 50,4 1 tvärpil flinta
+28 1301470,5 6331601,6 50,4 18 avslag, splitter flinta
+35 1301469,2 6331608,5 50,0 4 föremål flinta bränd
+35 1301469,2 6331608,5 50,0 4 spån flinta
+35 1301469,2 6331608,5 50,0 1 skrapa mini flinta
+35 1301469,2 6331608,5 50,0 17 avslag, splitter flinta

A 1301461,7 6331572,2 51,0 -
B 1301441,6 6331574,5 55,2 -
C 1301437,6 6331582,7 50,1 -



Sjöbol, Morup sn
Inledning
Sjöbol är en gård som ligger på en av de tre åsar i nord 
sydlig riktning som utgör ändmoräner från isavsmält-
ningen. Åsarna har varit havsstränder under mellan-
mesoltikum och senmesolitikum. Mellan två av åsarna 
har havet slammat igen området och bildat en slätt. I 
dess sydkant låg sjön Ramsjön, som nu är utdikad.

Området är välkänt för sin fyndrikedom från mesoli-
tikum. Såväl Riksantikvarieämbetet såsom amatörar-
keologer har gjort fynd här.

Platsen där grävningen utfördes innehöll stora mäng-
der flinta. Dock var merparten enbart avslag och split-
ter. De daterbara fynden är från bl a kongemosekultur.

Plats
Grävning skedde i östra kanten av en åker, som grän-
sade mot en nord-sydgående ändmorän på gården Sjö-
bol i Falkenbergs kommun.

Åkern utgör ett stort jordbruksområde som idag är 
helt brukat. Åkern är en havsbotten med en höjdvaria-
tion på mindre än 1m.

Utmed åkerns kanter finns forna klapperstenssträn-
der. De delar som ligger utanför åkern utgör besvärlig 
småstenig terräng. På åkern utgör klapperstenen ett 
skikt under lera. Grävning skedde där djupet till klap-
perstenen låg på några decimeters djup.

Genomförande
Grävningen skedde under främst ett veckoslut 2009-
09-05 – 06. Därefter skedde grävning nästföljande 
helg samt vid några tillfällen fram till december. Gräv-
ledare var Magnus Svensson från Kulturmiljö Halland.

Den fortsatta grävning orsakades av att en grupp av 
ungdomar från Friluftsfrämjande deltog och instru-
erades under söndagen. Vid efterföljande helg påträf-
fades en struktur i klapperstenen. Denna bedömdes 
kunna vara skapad för ett forntida fiske. Vid de efter-
följande tillfällen koncentrerades arbetet på denna.

Grävning skedde i metersrutor.  All grävning skedde 
för hand. Sedan grävningen var avslutades återfylldes 
schakten av markägaren.

Inmätning skedde med GPS till en noggrannhet av ca 
±0,2m. Redovisning av grävrutorna finns i avsnittet 
fynd.

Fynden tillvaratogs och rengjordes. Fynden delas upp i 
gruppen avslag och splitter och karakteriserbara fynd. 
I den senare gruppen beskrevs fynd och fotografera-
des. Fynden förvaras av Varbergs fornminnesförening.

Fynd
Fynden utgjordes till största delen av flinta. Merpar-
ten var som vanligt splitter och avslag. En måttlig 
mängd med artefakter förekom.

Det förekom 

• mikrokärnor samt spån och mikrospån

• spetsyxa och kärnyxa

• stickel

Datering
Hela den havsvik/bukt, som nu utgörs av platån väs-
ter om Sjöbol, har utnyttjats under mesolitisk tid då 
havet nådde denna nivån. Platån har höjden 10,7m 
ö h ochvar havsbotten under tiden -6500 till -4300 f 
kr. Stränderna ligger någon meter över platån varför 
brukningstiden var mer snäv. Tiden sammanfaller i 
stort sett med kongemosetid.

Fynden dateras till kongemose och lihultskulturerna. 
Främst indikerar mikrokärnor, mikrospån, spetsyxor  
och kärnyxor detta.

Bedömning
Havsstränderna och speciellt utgrävningsplatsen har 
urgjort en vistelseplats. Inga indikationer finns på bo-
ende.

På platsen har grovslagning av flinta förekommit. Den 
mycket stora mängden främst splitter och avfall indi-
kerar detta.

Inget indikerar att jakt förekommit. Varken pilspetsar 
eller mikroliter har återfunnits.

handtagskärna



kärnyxa

spån
spån

spetsyxa

mikrospån



ruta E N h mängd typ mat spec
-7 A 1294404,7 6318370,3 11,8
-3 A 1294404,3 6318374,4 11,9 1 stickel flinta osäker
-3 A 1294404,3 6318374,4 11,9 3 spån flinta
-3 A 1294404,3 6318374,4 11,9 95 avslag, splitter flinta
0 A 1294404,0 6318377,1 11,9 8 spån flinta
0 A 1294404,0 6318377,1 11,9 1 kärnyxa flinta
0 A 1294404,0 6318377,1 11,9 139 avslag, splitter flinta
2 A 1294403.7 6318379,4 12,0 5 spån flinta fragment
2 A 1294403.7 6318379,4 12,0 88 avslag, splitter flinta
2 A 1294403.7 6318379,4 12,0 4 spån flinta
2 A 1294403.7 6318379,4 12,0 43 avslag, splitter flinta
2 B 1294397,9 6318374,6 11,0 1 föremål träkol
2 B 1294397,9 6318374,6 11,0 1 spetsyxa flinta
2 B 1294397,9 6318374,6 11,0 8 spån flinta
2 B 1294397,9 6318374,6 11,0 5 mikrospån flinta
2 B 1294397,9 6318374,6 11,0 185 avslag, splitter flinta
3 B 1294397,6 6318376,4 11,1 7 spån flinta
3 B 1294397,6 6318376,4 11,1 1 mikrospån flinta
3 B 1294397,6 6318376,4 11,1 152 avslag, splitter flinta
5 A 1294403,2 6318382,2 11,5 1 föremål träkol
5 A 1294403,2 6318382,2 11,5 7 spån flinta
5 A 1294403,2 6318382,2 11,5 6 knut flinta stor
5 A 1294403,2 6318382,2 11,5 112 avslag, splitter flinta
5 B 1294397,1 6318379,5 11,0 -
7 A 1294403,1 6318383,2 11,2 1 spån flinta
7 A 1294403,1 6318383,2 11,2 7 avslag flinta
7 B 1294396,5 6318380,1 10,9 -
9 A 1294402,7 638386,2 11,2 1 kärnyxa flinta
9 A 1294402,7 638386,2 11,2 1 kärna mikro flinta
9 A 1294402,7 638386,2 11,2 1 kärna flinta
9 A 1294402,7 638386,2 11,2 4 spån flinta
9 B 1294396,4 6318382,6 11,0 2 spån flinta
9 B 1294396,4 6318382,6 11,0 24 avslag, splitter flinta

10 C 34 avslag, splitter flinta
10 D 78 avslag, splitter flinta
11 B 1294396,1 6318384,2 10,9 1 knuta flinta stor
11 B 1294396,1 6318384,2 10,9 4 mikrospån flinta
11 B 1294396,1 6318384,2 10,9 1 skrapa flinta
11 B 1294396,1 6318384,2 10,9 3 spån flinta
11 B 1294396,1 6318384,2 10,9 1 föremål träkol
11 B 1294396,1 6318384,2 10,9 98 avslag, splitter flinta
11 B 1294396,1 6318384,2 10,9 16 avslag, splitter flinta
12 C 4 spån flinta
12 C 59 avslag, splitter flinta



13 A 1294402,0 6318389,9 11,4 2 knuta flinta stor
13 A 1294402,0 6318389,9 11,4 163 avslag, splitter flinta
14 A 1294401,7 6318390,8 10,7 7 spån flinta fragment
14 A 1294401,7 6318390,8 10,7 1 föremål flinta retuch
14 A 1294401,7 6318390,8 10,7 117 avslag, splitter flinta
17 A 1294401,6 6318392,3 11,1 71 avslag, splitter flinta

23 83 1294423,0 6318383,8 12,6 -
26 85 1294427,1 6318385,1 13,0 2 spån flinta
26 85 1294427,1 6318385,1 13,0 35 avslag, splitter flinta
34 96 1294430,2 6318391,8 13,2 8 avslag flinta
40 93 1294440,0 6318391,3 13,2 1 kärna mikro flinta bränd
40 93 1294440,0 6318391,3 13,2 1 spån flinta stort
40 93 1294440,0 6318391,3 13,2 4 mikrospån flinta
40 93 1294440,0 6318391,3 13,2 30 avslag, splitter flinta

- 113 avslag, splitter flinta



Tekniska uppgifter

grävningsledare Magnus Svensson
projektledare Göran Bengtsson

koordinatsystem RT-90 2.5W STH
datering mesolitikum
personal medlemmar

rapportförfattare Gunnar Carlstedt

12
94

38
0

12
94

39
0

6318360

åkerkant

bergmark

Sjöbol

13
01

42
0

13
01

43
0

6331560

terrasskant

Byasjön

13
05

36
0

13
05

37
0

6340930

schakt, centrum

tidigare fynd

Svarten


