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Abstract 
This paper deals with the early mesolithic sites in Gladö, a part of Hanveden situated south of Stockholm. It tries to 
explain the big amount of sites, why people came to these islands and what they were doing there. The large shore 
displacement together with the topography of the mesolithic islands resulted in a rapid change of suitible areas for 
camping. The prime occupation was sealhunting on the ice of the Ancylus lake in early spring. As the archipelago 
became larger other activities as fishing and birdhunting got more important and people stayed for longer periods. 
 
Bilder på omslaget: Östra Mellansverige för ca 9 500 och för ca 8 000 år sedan. Strandlinjen ligger 75 respektive 50 
m ö h. Bilder Dag Hammar & Roger Wikell, UV (Åkerlund 1996:120f). 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Södertörn och Hanveden 
 Södertörn, den stora ön söder om Stockholm, är ett småskuret sprickdalslandskap, där sprickorna 
formar ett rutmönster med dalarna i NV-SO och NNO-SSV. Genom landskapet går också flera åsar i N-S, 
Salem-Grödinge, Tullinge-Riksten-Pålamalm och Älta-Vendelsö-Handen-Jordbro. De högsta topparna på 
Södertörn är Tornberget, på 110 m och Mittskogsberget på 100 m. De ligger i det relativt karga och 
bergiga skogsområdet mitt på Södertörn som heter Hanveden, ett utmarksområde där gränsen mellan 
socknarna Huddinge, Haninge och Botkyrka går. Hanen är tjädertuppen och veden är skogen, alltså 
Tjädertuppens skog. I den magra moränen växer blandskog och på hällmarkerna knotiga tallar. Bergen är 
flacka och flera insjöar, mossar och kärr finns på höga höjder varifrån bäckar rinner. Tornbergasjön ligger 
82 m ö h, Långsjön 75-80 m ö h, Trehörningen 78 m ö h, Holmträsket 66-68 m ö h, Rudträsket 64 m ö h 
och Kärrsjön 50-55 m ö h (Hedenström 1996:8). Längs sprickdalarnas sidor ligger moränen och i 
dalbottnarna har ofta kärr och mossar bildats. På lägre höjder kommer i dalgångarna den glaciala och 
postglaciala leran. Dessa områden har utgjort åkermark under historisk tid (Geologiska kartan 1968).  
 
Strandförskjutningskurvan  
 Hanvedens sjöar, mossar och kärr har utnyttjats av kvartärgeologer med Jan Risberg i spetsen, för 
att konstruera en strandförskjutningskurva för Södertörn. Från början var sjöar och våtmarker havsvikar 
och sund men kom så småningom på grund av landhöjningen att snöras av från havet. När vattnet i 
vikarna gick från salt/bräckt till sött förändrades flora och fauna. Kan man fastställa sjöns nivåtröskel och 
med hjälp av 14C-metoden datera sedimentlagren innehållande diatomeer, ett litet djur som förekommer 
med olika arter i sött och salt vatten, kan man få en datering kopplad till höjden över havet och därmed en 
punkt på strandförskjutningskurvan. Sjöar och våtmarker på olika nivåer ger fler punkter på kurvan 
(Hedenström 1996:29, Risberg m.fl. 2006:109).  
 
 

 
Figur 1. Förslag till strandförskjutningskurva för Södertörn (Risberg & Karlsson 2006:109) 
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Gladö i början av mesolitikum 
 För ca 10 000 år sedan (alla dateringar är i kalibrerade kalenderår om inget annat anges) när 
inlandsisen dragit sig tillbaka norrut från Mellansverige stack några bergiga små öar upp ur den nybildade 
Ancylussjön. Öarna, som var omgivna av en mängd kobbar och skär, låg runt det som idag är sjön Ådran i 
Hanveden. SV om dessa öar fanns också en mindre sandig ö, toppen på rullstensåsen Pålamalm. Öarna 
utgjordes av höjdpartier i Hanveden på över 80 m ö h (Risberg& Karlsson 2006:109). Området mellan 
dagens sjöar Ådran och Gladö Kvarnsjön i Huddinge sn bestod till att börja med av flera långsträckta 
mindre öar. Efter ca 500 år hade de växt ihop till en ö. Detta område kallar jag Gladö och det är ca 16 km2 
stort. Det är Gladö som är föremål för denna studie. Se figur 2.  
 

 

Figur 2. Södertörn 
med områden högre 
än 60 m ö h inlagda 
(Åkerlund, Risberg, 
Miller & Gustavsson 
1995:60). Gladö-
området inrutat. 

 
 Mälarmården, de högsta bergspartierna i Sörmland söder om Mälaren bildade en öst-västlig 
öbåge. Resten av Sörmland och hela Uppland låg under vatten och fastlandet i väster låg ca 15 mil bort i 
Närke (se omslagsbilder). Det var ca 30 mil till den dåtida finska kusten i öster.  
 Vid denna tid var stora delar av norra Norrland täckt av de sista resterna av inlandsisen. Isen 
smälte från alla väderstreck vilket medförde att invandring av växter och djur till Skandinavien var möjlig 
både från söder och från norr/öster. Södra Sverige, nästan hela Norge, framför allt kusten, hela Finland 
och områdena öster därom, inklusive Ishavskusten var isfria. Isavsmältnings- och kolonisationsförloppen 
är emellertid komplexa och ännu ganska outforskade (Engelmark & Buckland 2003:97ff).  
 
Vegetation 
 För ca 10 000 år sedan, när havet stod 80 m högre än idag, var vegetationen i Gladö och 
intilliggande öar mycket sparsam med växter som vide, malört, målla, dvärgbjörk och havtorn. Så 
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småningom började al uppträda mer regelbundet på den lilla ögruppen. Vartefter landet höjde sig blev 
öarna större och mer skyddad från vind och hav. En gles skog av tall, och björk etablerar sig med 
inblandning av al, alm, ek och hassel. När sedan havsytan låg på 60 m minskade tallen något till förmån 
för de andra träslagen och linden debuterade, vilket var indikationer på ett varmare klimat (Risberg & 
Karlsson 1989:11f).  
 
Djurliv - resurser 
 I Ancylussjön fanns både gråsäl och vikare. Gråsälen är något större än vikaren. Båda kutar på 
havsisen på vårvintern, gråsälen vid iskanten, eftersom den ej kan göra andningshål i isen och vikare inne i 
isgrottor som bildats av sönderbruten och omfrusen havsis. Finns ingen havsis kan sälarna kuta på kobbar 
och skär. Kutarna diar i ca fyra veckor och ligger då kvar på/i isen och kan jagas. Köttet från kutarna är 
mycket gott. Vuxna sälar kan ibland smaka väldigt illa. Senare på våren går den vuxna sälen åter upp på 
isen för att ömsa päls. Säljakt på vårvinterns isar har varit mycket omfattande runt Östersjön under 
historisk tid (Edlund 2000:68ff). Ben från framför allt gråsälskutar har hittats i stora mängder i de 9000-
åriga lagren i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. Även på andra gotländska lokaler som är ca 1000 år 
yngre har motsvarande benmaterial hittats (Lindqvist 1996.I:7).  
 Sjöfågel som gås, ejder, skrak, and, svan m.fl. fanns troligen. Gemensamt för dessa är att de 
ruggar några veckor under sommaren och kan då inte flyga. Med hjälp av båtar, hundar och/eller stängsel 
har massfångst av sjöfågel bedrivits i hela norra Europa och Asien under historisk tid (Storå 1968:60ff, 
148ff). Sjöfågelägg var också en god resurs som kan ha utnyttjats under våren. 
 Även fisk som lax, gädda och karp, som förekom i Ancylussjöns närmast söta vatten, var 
naturligtvis en resurs, som den mesolitiska människan utnyttjat, vilket man kan se av benmaterialet från 
gotländska lokaler från mesolitisk tid (Lindqvist 1996. II:1). Gotland hade vid denna tid inga större 
däggdjur än hare och räv (Lindqvist 1996.I:7) och förhållandena liknade i det avseendet dem på de karga 
öarna i Hanveden. 
 Till Hanvedens miniskärgård kom människor för ca 10 000 år sedan. Havet stod ca 80 m högre än 
idag då de första människorna steg iland. Vad gjorde de här? 
 
1.2 Syfte 
 Syftet är att av lokalernas läge, storlek och innehåll försöka förstå hur människorna utnyttjade 
Gladöområdet under tidigmesolitikum. 
 
1.3 Frågeställningar 
 Vilka likheter och skillnader kan iakttagas mellan lokaler på olika höjd över havet (80, 75, 70, 65, 
60 och 55 m) i fråga om datering, storlek, läge, orientering och innehåll? Vilka resurser kan ha funnits i 
Gladö under mesolitikum.  
 
Svaren på dessa frågor leder fram till tre huvudfrågor: 
1. Varför finns så många lokaler? 
2. Vad gjorde man där? 
3. Varför kom man dit? 
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2 Hur länge har Huddinge varit befolkat? - En lång forskningshistoria 
 
4000 år 
 1935 företog arkeologen Ivar Schnell en fornminnesundersökning av Huddinge socken. Den 
möjliggjordes med hjälp av anslag från kommunalfullmäktige i Huddinge och resultatet publicerades i 
"Sörmländska fornminnen, 2, Huddinge" (Schnell 1946:2:1ff). Schnell ansåg att det funnits människor i 
Sörmland under "vid pass 7000 år ... men några bevis för att Huddinge socken varit bebodd redan då 
kommer nog knappast att hittas." Det var enligt Schnell mjuka sandstränder och yppig lövskog som 
fattades i Huddinge vid denna tid, när vattnet stod 50 m högre än idag för att en fast bosättning skulle 
etableras. Här fanns bara "en rikt utbildad skärgård med martallsbevuxna kobbar" som bara tillfälligt 
kunde "locka fiskare eller säljägare men knappast en varaktig bebyggelse". Det var alltså varaktig och fast 
bebyggelse som används som kriterium på att "socknen varit bebodd". Säsongsboplatser verkar inte vara 
något begrepp inom arkeologi år 1935 och ingen indikation på bosättning, trots att renskötande samer i 
Sverige fortfarande flyttade runt mellan sina säsongsvisten vid denna tid. Fast bebyggelse i Huddinge 
förekom först för 4000 år sedan slår Schnell fast. Enstaka yxor av ännu äldre typ innebär minnen efter 
strövtåg från en ganska rik bebyggelse i norra Sorunda. 
 
5000 år 
 1984 ställer Alf Nordström och Jonas Ferenius i skriften "Huddinge forntid" frågan "Hur länge 
har Huddinge varit befolkat?" (Nordström och Ferenius 1984:7). De svarar indirekt, lite inlindat och med 
fingrarna i kors på efterföljande sidor och skriver bl.a. om kvarstavslag på 40- till 45-metersnivån i 
Masmo "... ca 3000 f.Kr. Om nu avslagen skall tydas som spår efter en äldre, särskild boplats . . . ". 
Nordström och Ferenius uppmärksammar också kvartsfynd vid Flemingsberg, Häggsta och Vårby på 
nivåer mellan 24 till 40 m (Nordström och Ferenius 1984:9ff). De verkar ha svårt att greppa vad kvarts 
använts till och under vilken tidsperiod kvarts använts (Nordström & Ferenius 1984:15ff), vilket speglar 
arkeologins 100-åriga ointresse för kvarts som redskapsmaterial.  
 Nordström och Ferenius redogör också för en del fynd av bergartsyxor som gjorts under 1900-
talet bl.a. vid Gladö Kvarnsjön i Huddinge. Yxorna hittades på nivåer mellan 45 och 65 m över havet. Två 
av yxorna klassas som trindyxor varav en skulle ha fått en hålslipad egg sekundärt (Huddinge R225), en 
som tjocknackig (R226) och en som tväreggad (Nordström 1984:8f). Däremot drar de inga slutsatser om 
att yxorna kan indikera lokaler på motsvarande nivå. Väster om Gladökvarnsjön har flera kvartslokaler 
hittats under 1990-talet. 
 Runt Ådran på 45-55 m ö h finns flera yxfynd, en slagen slipad grönstensyxa med spetsig nacke 
och tvär egg (R145) öster om sjön, en annan av okänd typ väster om sjön och ytterligare en söder om sjön 
(uppgifter från upphittare till Huddinge hembygdsförening). 
 1986 kom Huddinge kommuns kulturmiljöinventering. I den nämns stenålderslokaler vid Vårby, 
Masmo och Ågesta (Huddinge kulturmiljöinventering 1986:10, 70). Masmoboplatsen omnämns inte alls 
under avsnittet om Masmo gård, trots att arkeologiska utgrävningar företagits där åren innan. Intresset för 
stenåldersmiljöer var svagt. 
 
7000 år 
 1991 hittade amatörarkeologer, inspirerade av arkeolog Eva Olsson på RAÄ, UV Mitt och under 
Vera Torgilssons entusiastiska ledning, kvarts på stenålderslokaler i Gömmarområdet (Huddinge R257 - 
R262) på 50 till 55 m ö h vilket tolkades som att de var ca 7000 år gamla.  
 
9000 år 
 1992 fann amatörarkeologen Lillan Ödklint en kvartsboplats vid torpet Paradiset inte långt från 
Ådran på ca 70 m höjd (Huddinge R285). "Huddinges Adam och Eva bodde vid Paradiset" skrev DN 
fyndigt. Efter detta första fynd på hög höjd hittade Lillan och jag många fler lokaler med kvarts på ungefär 
samma nivå i bergen runt sjön Ådran.  
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10 000 år 
Arkeologerna Roger Wikell och Dag Hammar hade redan startat ett projekt för att inventera 
stenålderslokaler på Södertörn men hade inte kommit upp till 70-metersnivån än. Efter Lillans boplatsfynd 
hittade Wikell och Hammar ett mycket stort antal kvartslokaler på olika nivåer ända upp till 82 m ö h  
Roger Wikell och Mattias Pettersson uppskattar att det i Hanveden och Tyresta tillsammans finns ca 1000 
lokaler (Wikell 2002:8). Lokalerna har antagits vara strandbundna (Åkerlund, Hammar & Wikell 
1996:115) och de högst belägna får då en dateringen på ca 10 000 år (Risberg 2006:109), det vill säga 
ungefär dubbelt så gamla som Nordströms och Ferenius´ uppskattning från 1984. 
 År 2004 utkom en reviderad kulturmiljöinventering för Huddinge kommun. I den har ett avsnitt 
om Huddinges förhistoria lagts till och där tas äldre stenåldern upp (Huddinge, reviderad 
kulturmiljöinventering 2004:3ff). Däremot finns inget område med en kulturmiljö från stenåldern upptaget 
som bevarandevärt i inventeringen, trots den stora mängden lokaler från äldre stenålder och 
inledningsavsnittets bedömning att lokalerna "sannolikt representerar länets första innevånare".  
 

3  Moderna undersökningar och tolkningar av kvartslokaler från äldre 
mesolitikum  
 Mesolitiska lokaler med mycket kvarts har identifierats på många håll i Norden. Bilden av 
kvartsteknologins utbredning är fortfarande oklar. Enligt min mening avspeglar användningen av kvarts 
till stor del tillgången till råvaran i naturen. Kvartsteknologin förefaller vara gemensam över stora 
områden även om viss teknik som mikrospån, mikrospånskärnor och handtagskärnor inte förekommer 
överallt men ytterligare studier av slagteknik är nödvändigt. Vad människorna levde av, över vilka 
områden de rörde sig och vad som upptog deras sinnen vet vi fortfarande förhållandevis lite om. Hur alla 
dessa tusentals kvartslokaler förhåller sig till varandra är inte alls utrett. 
 
3.1 Södra och Östra Mellansverige 
 Stig Welinder delade in det mesolitiska Sverige i ett västligt-sydligt område där boplatsmaterialet 
domineras av flinta och ett område norr därom där kvarts och andra lokala bergarter dominerar (Welinder 
1973:45). Se figur 3.
 

 

I artikeln "The mesolithic in Östergötland - An introduction" bekräftas 
Welinders indelning i råmaterialregioner där Östergötland ligger mellan 
flintaområdet i syd och väst och kvartsområdet i öst och norr. Gränsen 
mellan flinta och kvarts går öster om Vättern. Här uppvisar bl.a. 
Motalaboplatsen en kraftig blandning av olika råmaterial (Carlsson, 
Gruber & Molin 2005:12ff). Andra boplatser utmed Fornvättern som 
Näs, knappt 9000 kalenderår före idag, hade endast en liten mängd flinta 
och kvartsit (Molin 2005:143). 
 Ericsson & Wikell har också tagit sig an denna fråga om 
gränsen mellan kvarts och flinta och visar genom en inventering i 
Valdemarsvikstrakten 1995 att nordgränsen för flinta inte ligger där 
utan snarare längre söderut (Ericsson & Wikell 2005:180ff). 

Figur 3. Den norra gränsen för  
dominans av flinta på mesolitiska  
lokaler (Welinder 1973:46) 
 
 De senaste årtiondenas utgrävningar visar att det i Oskarshamnstrakten finns många lokaler med 
kvarts men även i Kalmar har man kvarts på boplatserna. Mängden kvarts ökar på lokaler inåt landet. 
Både plattformsteknik och bipolär reduktionsmetod användes (Alexandersson 2007). På den mesolitiska 
boplatsen Hamneda RAÄ 67 i sydvästra Småland med en trolig ålder på 8500 - 9000 kalenderår före idag 
utgör kvartsen ca 90 % av stenmaterialet (Knarrström 2000:22). Även i norra Skåne vid Hjälmsjön nära  
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Örkelljunga finns en lokal från tidigmesolitikum dominerad av kvarts. Merparten av både kvarts och flinta 
är bearbetade med bipolär teknik, en teknik där man utnyttjar materialet mer effektivt, något som indikerar 
flintbrist enligt Knarrström. Flintbristen och den myckna kvartsen avspeglar en fastare etablering i 
området, eftersom man delvis gått över till lokalt råmaterial (Knarrström 2006:284). 
 På lokalen vid Mörby inte långt från Tåkern i Östergötland, 10 300 kalenderår gammal, har både 
kvarts, flinta, kvartsit, hälleflinta, mosten och granit använts. Här finns koniska kärnor för mikrospån i de 
flesta material. Små runda skrapor av avslag i hälleflinta, mosten och granit påminner om 
Maglemosekulturens runda flintskrapor i södra Sverige (Kaliff 2005:135).  
 

 

 Mesolitiska lokaler utmed 
kusterna och i skärgårdarna är till 
största delen strandbundna (Wikell 
2002:8). Här saknas ofta 
mikrospånkärnor och funna 
mikrospån bedöms som tillverkade 
på annan plats. Motsvarande 
lokaler i inlandet förefaller vara 
lokaliserade till insjöar, vattendrag 
och våtmarker (Carlsson, Gruber 
& Molin 2005:10ff, Kaliff 
2005:128ff) och här förekommer 
mikrospånstekniken.  
 Bilden av de mesolitiska 
bosättningarna i östra 
Mellansverige är komplicerad 
eftersom forskningen är i sin linda. 
Området är väldigt ojämnt 
inventerat (se figur 4) och få 
boplatser är undersökta. Det 
statistiska underlaget är ännu för 
litet för att klargöra hur 
människorna levde, hur deras 
kontakter och kultur såg ut. 
 

 
Figur 4. Ett urval områden med nyligen upptäckta mesolitiska lokaler i östra Mellansverige (Wikell 
2005:164). 
 
 Christina Lindgren studerar i sin doktorsavhandling förändringar i valet av tillslagningsteknik på 
lokaler i det mesolitiska skärgårdsområdet i östra Mellansverige. Hon menar att den bipolära 
tillslagningsmetoden slopades för omkring 6500 år sedan vilket avspeglar en social förändring där 
kvartsslagningen koncentreras både tekniskt, rumsligt och socialt. Samtidigt med denna koncentration 
försvinner också de stora samlingsboplatserna och kontakterna med andra avlägsna områden förändras 
(Lindgren 2004:249ff).  
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3.2  Södertörn 
 På 1980- och 1990-talet företogs på Södertörn ett flertal arkeologiska undersökningar, 
förundersökningar och utredningar av mesolitiska lokaler för Grödingebanan bl.a. Kyrktorp och 
Eklundshov. För Nynäsbanan, Nynäsvägen och Haningeleden grävdes bl.a. Jordbroboplatsen, 
Jordbromalm och Jordbro industriområde. Flera lokaler runt Tullinge flygplats utreddes inför andra 
exploateringar på 2000-talet. Lokalerna runt Tullinge flygplats ligger i allmänhet mellan 50 och 65 m ö h  
Lokalerna utmed Nynäsbanan och Nynäsvägen ligger lägre. 
 Undersökningar och förundersökningar utfördes också på 1990-talet i Gladöområdet av några av 
ett tjugotal mesolitiska lokaler som berördes av NCCs bergtäkt och SRVs deponi på sammanlagt en km2 
och Gladö industriområde. Dessutom har RAÄ UV Mitt gjort en arkeologisk utredning för Huddinge 
golfbana, som omfattar ca en km2 och har givit 27 mesolitiska lokaler. Lokalerna i Gladö ligger mellan 85 
och 55 m ö h. 
 Även inför utvidgningen av Södertörns högskola/Rättspsyket utfördes utgrävningar av mesolitiska 
boplatser. Dessa lokaler ligger lägre än 55 m ö h. 
 Per Gustafsson anser i två arbeten att mängden små boplatser och fyndplatser i Gladö gör att man 
kan tolka inte bara redskapsmaterial på lokalerna utan även boplatsernas storlek, läge och avgränsning 
som en del av människans mentala landskap. Naturens topografi och kännemärken som bergstoppar, 
stenblock, sund, vikar, hällar och skär ingår i den mesolitiska jägarens fysiska och mentala världsbild. I 
detta landskap bor och utspelar sig även människans andliga föreställningar (Gustafsson 1999:28ff). Detta 
skulle också utgöra skäl för att utvidga kulturmiljöbegreppet till att omfatta mer än boplatser och 
kvartsbrott (Gustafsson 1999:28). 
 Gustafsson ställer sig också frågan hur vissa boplatser, som är tydligt avgränsade både till sin 
naturliga utsträckning och till sitt avskilda läge, skall tolkas i förhållande till andra boplatser, som är svåra 
att naturligt avgränsa och som ligger i klungor. Han menar att man, för att komma vidare i tolkningar som 
även innefattar det mesolitiska landskapet, måste fundera på hur grunddata skall kategoriseras och med 
vilka metoder man skall försöka tolka landskapet. Man kan utgå från fyndfördelning på lokalerna och 
lokalernas förhållande till sin omgivning men ha i minnet att "samma spår kan representera funktion, 
ekonomi och ideologi" (Gustafsson 1999:31f).  
 
3.2.1 Säsongsboplatser 
 Christina Lindgren menar att en tydlig skillnad mellan olika typer av boplatser är den mellan stora 
och små. Stora boplatser är ca 5000 och 15 000 m2 till ytan och har metertjocka kulturlager. De ligger på 
rullstensåsar, innehåller stora mängder slagen kvarts, en mindre mängd exotiska material framför allt flinta 
och många grönstensyxor men lokalernas innehåll kan variera stort. Benmaterialet visar på säljakt och jakt 
på mindre pälsdjur. Hasselnötter, nypon och enbär förekommer i det organiska materialet (Lindgren 
2004:60). De stora boplatserna tyder på att man ibland samlats i större grupper kanske för att jaga och för 
kollektiv samvaro (Lindgren 2004:61f).  
 Arkeologiska utredningar och förundersökningar har utförts runt Tullinge flygplats och omkring 
30 mesolitiska lokaler har lokaliserats (Bondesson 2003:8ff). De ligger mellan 45 och 65 m ö h och drygt 
hälften når nivåer högre än 55 m och är därmed samtida med de yngsta lokalerna i Gladö. Eftersom endast 
en lokal i Gladöområdet är slutundersökt och tre är förundersökta vill jag bredda basen för denna studie 
något genom att även ta med en av lokalerna runt Tullinge flygplats, R 254, Eklundshov.  
 Flera lokaler vid Tullinge flygplats har betecknats som stora och kan ha utgjort någon form av 
säsongsboplatser (Bondesson 2003:8ff). Vid denna tid hade landskapet i den lilla uteskärgården i 
nuvarande Hanveden kraftigt förändrats genom landhöjningen. De ursprungliga öarna hade blivit större 
och ytterligare öar hade tillkommit. De nytillkomna öarna runt nuvarande Tullinge flygplats ligger i en 
ring och omger en stor skyddad flad. Öarna har här delvis en något annan karaktär med sandiga 
långsluttande stränder jämfört med Gladös moränbranter. 
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Fig 5. Del av Hanveden med Gladö inom rutan. Väster därom ligger området kring Tullinge flygplats med 
tre lokaler som bedömts som stora bl.a. Eklundshov markerade med stjärnor. Strandlinjen ca 55 m ö h.  
 
 RAÄ 516 och 517 låg öster om flygplatsen och var ca 15000 respektive 7000 m2 stora och låg 
intill varandra. De tolkades som en gemensam stor boplats som eventuellt även omfattar RAÄ 492 strax 
söder ut. Slagen kvarts (avslag, spån och kärnor), en del till en grönstensyxa och en bit slipad grönsten 
framkom liksom en förmodad slagplats för grönsten (Werthwein 2005:7ff). 
 Delar av RAÄ 485 väster om landningsbanorna förundersöktes 2006 och två rumsligt åtskilda 
lokaler kunde konstateras. De låg på 56-57 m ö h och fick genom brända hasselnötsskal datering ca 9 000 
– 8 500 kalibrerade kalenderår gammal. De kan därmed vara samtida med Eklundshovslokalen och fyra 
andra lokaler SO om landningsbanorna, som undersökts av Länsmuseet. Det har däremot inte gått att 
avgöra om lokalen hänger samman med Eklundshovslokalen. I så fall kan den utgöra en "funktionell 
variation inom boplatsen" och vara ett uttryck för specialiserat arbete i utkanten av lokalen. Är den solitär 
kan den tolkas som lämningar av ett kortvarigt besök på platsen. En eller två härdar framkom vid 
undersökningen och bevarade sälben och hasselnötsskal. Tillslagning av kvarts hade framför allt skett 
intill härden men även på andra ställen längre bort från härden. Sammanlagt hittades bearbetad kvarts i 
form av ca 140 st. avslag, kärnor och splitter tillverkade med både plattformsteknik och bipolär teknik. Att 
de bipolära avslagen var få tolkades som att de var slutprodukten och som sådan tagits med bort från 
tillslagningsplatsen (Grusmark 2006:8ff).  
 
Eklundshov 
 Delar av Eklundshovslokalen, R 254, som ligger norr om Tullinge flygplats grävdes ut 1986. 
Utgrävningen omfattade bl.a. två mesolitiska delar, 600 m2 av en platå, 61 m ö h och 2600 m2 av en stor 
sluttning, 58 m ö h. Den äldsta delen av lokalen låg i sluttningen och fick dateringen ca 9000 kalenderår 
före idag. Lokalen på platån, 61 m ö h fick en ca 1000 år yngre datering (Gustafsson, Lindgren, Risberg  
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& Karlsson 2007:36ff)! Lokalerna, som antas vara strandbundna, låg i den inre delen av en dåtida havsvik. 
På grund av sitt läge tolkades lokalen mer som ett basläger än som en jakt- och fiskeboplats. (Gustafsson, 
Lindgren, Risberg & Karlsson 2007:42).  
 Marken bestod av ett flera meter tjockt sandlager. Av pollenanalyser framgår att här växte tall, 
björk, hassel och al. Makrofosilanalyser kompletterar bilden med mjölon, duvvicker, odört, nyponros, 
vicker och en. Benmaterialet domineras av säl (174 ben) och endast några få fragment av ben från fisk och 
från landlevande djur hittades. Sju fragment av ben från gås eller and framkom också. Av mängden 
hasselnötsskal drogs slutsatsen att insamling av hasselnötter måste ha förekommit. (Gustafsson, Lindgren, 
Risberg & Karlsson 2007:21ff).  
 Det fyndförande lagret var mellan 0,3 och 0,5 m tjockt. 53 387 artefakter av kvarts, 140 av flinta, 
2555 av grönsten, 64 av sandsten, 33 av porfyr och 32 av skiffer tillvaratogs varav 75 var yxor, förarbeten 
till yxor eller yxfragment av grönsten. 43 av artefakterna var knackstenar. 
Sammanlagt framkom fem koncentrationer av kvarts inom de bägge delområdena och dessa 
koncentrationer har tolkats som representanter för olika aktiviteter i rummet och kanske även i tiden. 
Kvartskoncentrationerna avspeglar dock inte distinkta tidsögonblick utan två av koncentrationerna 
innehöll daterbart material från de båda mesolitiska tidsperioderna (Gustafsson, Lindgren, Risberg & 
Karlsson 2007:41).  
 Flinta och grönsten förekom som enstaka fynd på platån och hade troligen inte bearbetats där. På 
sluttningen däremot hade bägge materialen bearbetats och yxor verkar ha framställts på en del av lokalen 
och använts på en annan. Grönstensmaterialet visar på kvalitetsskillnader i hantverket. 
 Spår av matlagning fanns inom bägge områden i form av brända ben (dominerat av sälben), 
härdar, skärvsten och förvarings- och/eller matlagningsgropar. I området på sluttningen sammanföll 
matlagningsspåren med kvartskoncentrationerna (Gustafsson, Lindgren, Risberg & Karlsson 2007:42).  
 
3.3 Västkusten 
 Även på Västkusten dyker kvartsen upp på några boplatser bl.a. på Skatmossen, en av Sveriges 
äldsta boplatser ca 13 000 år gammal. Där har 12 kvartsavslag och en kvartskärna hittats (Nordkvist 
2003:22ff) och de utgör ca 20 % av slagen flinta och kvarts tillsammans.  
 I Småröd vid Munkedal, där Fornvänern stod i förbindelse med Västerhavet under 
senpaleolitikum och äldre mesolitikum, har två boplatser innehållande kvarts undersökts. Bland allt 
flintmaterialet, som anknyter till det på Sandarneboplatsen, har en stickel, åtta kärnor (varav en för 
"smalspån" eller mikrospån), ett mikrospån och ett antal avslag av kvarts hittats (Nordqvist & Toreld 
2005:22ff). Flintmaterialet är delvis mindre i storlek än vad som är vanligt på kustboplatser vilket, 
tillsammans med kvartsförekomsten, tolkas som en anpassning till flintfattigare områden inåt landet. 
Småröd skulle alltså enligt Nordqvist & Toreld kunna vara en tillfällig lokal för inlandsjägare som kommit 
till kusten för att utnyttja resurser även där (Nordqvist & Toreld 2005:48ff). 
 
3.4 Norrland 
 Det inre av Norrland koloniserades senare än resten av Norden beroende på att inlandsisen låg 
kvar här längre än någon annanstans (Engelmark & Buckland 2005:100, Forsberg 1996:242ff, Olofsson 
2003:6). De arkeologiska inventeringarna utmed vattendragen för vattenkraftsutbyggnaden i Norrland på 
1950- och 1960-talet gav många nya boplatser. Man missade emellertid ofta de äldsta mesolitiska 
lokalerna, eftersom inte hänsyn togs till sjöarnas tippningseffekt. På grund av den ojämna landhöjningen 
sammanfaller strandlinjen från mesolitikum inte med dagens strand. Förnyade inventeringar, där man har 
tagit med detta i beräkningen, har gett mer än 60 nya boplatser, varav 15 grävts ut. 10 stycken av dem är 
mesolitiska (Olofsson 2003:6).  
 De äldsta boplatserna är små och kanske bara använda en gång och inga spår finns hittills av 
större samlingsplatser (Forsberg 1996:245ff). De låg långt ifrån den dåtida kusten (Forsberg 1996:249) 
ofta utmed vattendrag (Olofsson 2003:6). Enligt Forsberg domineras de äldsta boplatserna av exotiska  
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råmaterial (Forsberg 1996:248). På Dumpokjauratj, som är Norrlands äldsta boplats 8 600 14C-år gammal 
och upptäckts efter 1996, är däremot kvarts det dominerande redskapsmaterialet och utgör ca 50 %, 
vulkaniska bergarter utgör ca 25 % och ungefär lika mycket är kvartsit (Olofsson 2003:7). På en något 
yngre boplats, Garaselet dominerar däremot porfyr men där finns också kvarts, kvartsit, grönsten, flinta 
mm. Plattformstekniken dominerar på bägge dessa boplatser och även på andra av Olofsson jämförda 
boplatser i norra Norge och Finland, i södra Norrland och centrala Sverige. Avslagen har bearbetats vidare 
till framför allt skrapor. Några pilspetsar i mikrolitteknik har också hittats.  
 Bilden är alltså ganska oklar och blandad. När den sista inlandsisen försvann från Norden fylldes 
det frigjorda området snabb på med invandrande jägare/samlare, som mycket väl kan ha kommit från olika 
håll med olika redskapstradition (Olofsson 2003:88).  
 
3.5 Finland 
 I Finland dominerar kvarts som redskapsmaterial men få studier av detta omfångsrika material 
verkar ha gjorts, eftersom det, enligt Matiskainen, inte går att typologiskt datera det utom snedpilspetsarna 
av kvarts (Matiskainen 1989:387). Matiskainen har koncentrerat sig på skifferspetsar, runda klubbor med 
konformade hål, håleggade och andra yxor och snedpilspetsar av kvarts (Matiskainen 1989:387ff), när han 
upprättat en kronologi för finskt mesolitikum. De lokaler som enbart innehållit kvartsmaterial, förutom 
snepilspetsar, har inte studerats i detta sammanhang. Snedpilspetsar av kvarts verkar uppträda i Finland 
samtidigt som tvärpilspetsar i södra Skandinavien (Matiskainen 1989:IX) och försvinner i samband med 
kamkeramikens inträde. Mikrolittekniken förekom i Finland redan i tidigmesolitikum (Matiskainen 
1989:IV:93).  
 Kopplingar mellan kvartsteknologins eventuella förändringar som t.ex. slagteknik och de 
daterande artefakterna har inte gjorts av Matiskainen. Inte heller har boplatsernas storlek i förhållande till 
redskapsinnehåll och ekologi analyserats. Däremot har det osteologiska materialet på kust- och nära kust-
boplatser studerats och dessa boplatser uppvisar en blandning av havs- och landjakt/fångst där säl, älg  
och bäver dominerar. Matiskainen menar att en ökad specialisering på säljakt uppträder på kustboplatserna 
samtidigt med att kamkeramiken introduceras eftersom keramiken möjliggör lagring och export av späck 
(Matiskainen 1989:V:50ff). De äldsta boplatserna vid denna tid låg enligt Matiskainen i södra Finland och 
daterades till ca 9200-9300 14C BP.  
 Senare forskning har visat att det i norra Finland vid gränsen mot Norge finns boplatser med 14C-
dateringar på upp till 8800 år BP. Materialet som används till redskap är mycket olika med allt från stor 
kvartsdominans till dominans av hälleflinta (Kankanpää & Rankama 2003:150). Även flinta och kvartsit 
förekommer. Där kvartsen dominerar förekommer plattformskärnor och plattformsavslag likaväl som 
bipolära kärnor och avslag. De skiftande materialen och redskapen tyder på kontakter med nordnorska 
kustens Komsakultur (Manninen 2003:36) med influenser från Ahrenburgskulturen, den finska 
kvartskulturen, den nordvästliga ryska och eventuellt även den polska Swideriankulturen (Kankanpää & 
Rankama 2003:151ff). 
 
3.6 Summering 
 Som slutsats kan sägas att kunskapen om kvartsanvändningen i Norden under mesolitikum har 
ökat jämfört med Welinders modell från 1973. Kvarts har uppmärksammats i Sverige i och med den stora 
mängden kvartslokaler som hittats i Östra Mellansverige och framför allt på Södertörn. Nu dyker rena 
kvartslokaler upp också i ärkeflintområden som Skåne och på den 13 000-åriga lokalen Skatmossen norr 
om Varberg var 20 % av slaget material kvarts. Men bilden av kvartsanvändningen har också komplicerats 
och i brist på lätt identifierbara kvartsredskap har tillslagningsteknik studerats för att om möjligt kunna 
tolka och identifiera olika mesolitiska grupper eller företeelser. Forskningen är i sin linda. 
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4 Lokalerna i Gladö  
 
4.1 Inledning 
 Under 1990-talet har arkeologiska utredningar och undersökningar gjorts i Gladöområdet i 
Hanveden för två större exploateringar, en bergtäkt för NCC på ca 1 km2 och en golfbana för Huddinge 
golfklubb på ca 1 km2. En arkeologisk utredning har även gjorts för en mindre exploatering i Gladö 
industriområde. Mer än 50 lokaler har inventerats fram av Riksantikvarieämbetets inventerare. Dessutom 
har arkeologerna Roger Wikell och Dag Hammar funnit 17 stenålderslokaler inom området och även jag 
har hittat 4 lokaler ytterligare. Alla dessa lokaler ingår i denna studie. 
 
4.2 Gladö bergtäkt  
 Vid en arkeologisk utredning i området för NCCs bergtäkt framkom 16 stenålderslokaler, som 
bedömdes som boplatser och sju platser med fynd av enstaka slagen kvarts. Lokalerna ligger mellan 55 
och 85 m över havet (Kihlstedt 1993:8ff). Fyndplatserna, som inte betraktas som fast fornlämning, 
avspeglar kanske var och en ett enda kortvarigt besök. De ingår i det mesolitiska fångstlandskapet, ett mer 
omfattande kulturlandskap som enligt Per Gustafsson kan tolkas som ett uttryck för "den förhistoriska 
människans mentala relation till naturomgivningen" (Gustafsson 1999:28). En av lokalerna som bedömts 
som fornlämning har slutundersökts och tre andra förundersökts.  
 Den undersökta lokalen, RAÄ 305 bedömdes som boplats. Den låg i en liten östervänd svacka vid 
en NÖ-SV-gående sprickdal som utgjort en vik mot NO. Framför svackan låg en skyddande ö. Lokalen 
låg 71-72 m ö h  och var ca 200 m2 stor och bestod av moig morän. Fynden framkom i ett 0,1 m tjockt 
skikt direkt under vegetationsskiktet. 942 artefakter grävdes fram varav det mesta var slagen kvarts (896 
st.) i form av kärnor, kärnfragment, avslag, avslagsfragment (32 %), avfall (16,5 %), och splitter (43 %). 
Både bipolär och plattformsteknik förekom. Endast ett redskap påträffades, den retuscherade eggen av en 
skrapa. Även bearbetad kvartsit, fältspat, sandsten, grönsten, porfyr, porfyrit, diabas och övrig bergart 
hittades. En rundad mörkfärgad fläck med diameter 1,4 m och 0,15 m djup framkom också. Kvartsen 
fördelade sig i fyra otydliga koncentrationer och bedömdes ha tillkommit från ett eller flera besök på 
lokalen. En välavgränsad koncentration bedömdes kunna vara en deposition av insamlat material från en 
slagplats (Gustafsson 2005:10ff).  
 Lokal RAÄ 298:1 ligger 64 - 70 m ö h på grusig, sandig morän med inslag av sten och är 1100 m2 
stor . Den ligger i änden på en utplanad N-S-gående bergrygg och vetter mot söder. Vid 
förundersökningen av lokalen framkom bl.a. 538 bitar slagen kvarts, sex flintartefakter, fem slagna 
kvartsitbitar, två avslagsfragment i grönsten och en knacksten i bergart. Det fanns kvartsavslag gjorda med 
både bipolär och plattformsteknik. Grönstensavslaget tolkades som att grönstensyxor kommit i bruk. Det 
fyndförande lagret var upp till 0,35 m djupt. Inga klart avgränsade ytor eller koncentrationer av slaget 
material kunde iakttagas vilket kan betyda att platsen varit föremål för upprepade besök. Inga 
anläggningar hittades (Gustafsson & Granath Zillén 2005:9ff). 
 Fornlämning RAÄ 308:2 ligger 63 - 71 m ö h på en svag nordöstsluttning av samma bergrygg 
som och strax norr om RAÄ 298:1. Lokalen är 1700 m2 stor och ligger på grusig sand med inslag av sten. 
763 bitar slagen kvarts och 3 bitar slagen kvartsit framkom vid förundersökningen. Det fanns kvartsavslag 
gjorda med både bipolär och plattformsteknik. Det fyndförande lagret var mellan 0,15 och 0,35 m tjockt. 
Ingen rumslig avgränsning av lokalen kunde göras. Fyndkoncentrationerna var olika till sin karaktär vilket 
kan avspegla olika typer av verksamhet vid samma eller olika tillfällen. Inga anläggningar hittades 
(Gustafsson & Granath Zillén 2005:15ff). 
 Lokal RAÄ 308:3, visade sig vid förundersökningen innehålla 10 kvartsådror i berggrunden varav 
5 bedömdes vara kvartsbrott. Ådrorna låg 72-75 m över havet på en bergskam och var 1-6 m långa och 0,3 
till 0,5 m breda. De ligger inom ett 4200 m2 stort område (Gustafsson & Granath Zillén 2005:20ff). 
 De andra lokalerna, RAÄ 279:3, 298:2-3, 299, 300, 301, 302, 303:1-3, 304:1-4, 306, 307:1-2 och 
310, beskrivs i tabell 1- 6. 
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4.3 Gladö industriområde 
 I två arkeologiska utredningar av delar av Gladö industriområde framkom sammanlagt sex 
stenålderslokaler som bedömdes som boplatser, sex kvartsbrott och en fyndplats av enstaka slagen kvarts. 
Boplatserna låg på 55 till 63 m ö h (Kihlstedt 1992:6ff, Gustafsson 1998a:7ff).  
 En av boplatserna, RAÄ 316:1 har förundersökts.  
 Fyra av kvartsbrotten, RAÄ 277 och RAÄ 278:1-3 hade hittats av Lillan Ödklint och mig innan 
inventeringen gjordes och då bedömts av bl.a. Christina Lindgren.  
 Fornlämningarna nedan har bedömts som boplatser: 
- RAÄ 316:1 låg 57-60 m ö h  på en svag SV-sluttning och var ca 2500 m2 stor. Jordmånen var sandig, 
siltig morän med berg i dagen här och var. 49 bitar slagen kvarts varav en bipolär kärna och en 
plattformskärna hittades tillsammans med en knacksten i bergart och en slipsten i sandsten.  
- RAÄ 316:2 låg 57-61 m ö h  på södra delen av en bergsrygg och var ca 3000 m2 stor. Jordmånen var 
sandigt grus med bergklackar. 
- RAÄ 317:2 låg 60-75 m ö h i en svacka åt norr och var ca 1000 m2 stor. Jordmånen var grusig sand. 
- RAÄ 318:1 låg 55-59 m ö h på en platå i en sluttning åt väster och var ca 1000 m2 stor. Jordmånen var 
grusig sand med sten. 
- RAÄ 318:2 låg 55-60 m ö h i sadelläge i V- och NV-sluttning och var ca 500 m2 stor. Jordmånen var 
grusig sand med sten. (Gustafsson 1998a:7ff) 
Se tabell 1- 6 
 
4.4 Huddinge golfbana 
 I området för Huddinge golfbana framkom 27 mesolitiska lokaler i en arkeologisk utredning. De 
bedömdes som boplatser och låg mellan 65 och 75 m ö h. På åtta av dessa lokaler har jag tidigare hittat 
kvarts (Bondesson & Kihlstedt 2006:11ff). Se tabell 2- 6. 
 
4.5 Övriga inventeringar 
Roger Wikell, Dag Hammar (RD) (Wikell & Hammar opublicerat) och Eva Wesslén (EW) (Wesslén 
opublicerat) har utfört inventeringar av stenåldersboplatser i Gladö. Se tabell 1- 6. 
 

Tabell 1. Lokaler 80 - 85 m ö h 
Lokal 
 

m ö h 
(karta) 
väder-
streck 

natur- 
form  

kvarts 
bp / pf 
(kärnor) 
[redskap] 

flinta f 
(kvartsit) 
grönsten g 
bergart b 
[övrigt]  

jordart  närhet till 
söt-vatten 

närhet 
till 
skog/ 
morän 

Yta 
(m2) 
 

310 
Berg-
täkt 

(80-86) 
85 
VSV 

smal vik 
mot SV 

6 (1pf)  moig 
morän 

förhist. sjö 
150m 

morän 3200 

 
 

Tabell 2. Lokaler 75 - 80 m ö h  
Lokal 
 
 

m ö h 
(karta) 
väder-
streck 

natur- 
form  

kvarts 
bp / pf 
(kärnor) 
[redskap] 

flinta f 
(kvartsit) 
grönsten g 
bergart b 
[övrigt]  

jordart  närhet till 
sötvatten 

närhet 
till 
skog/ 
morän 

Yta 
(m2) 
 

R283:1 
EW 
143RD 

(75) 
S  

udde i 
sund NO-
SV 

23?  sand förhist. sjö 
300m 

morän okänd 
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R306 
Berg- 
täkt 

75-80 
(75-80) 
SO  

udde i trångt 
sund NO-SV 

24, 
(2bp) 

 sandig 
morän 

förhist. sjö 
600m 

morän 3000 

R330 
153RD 

(74-
76) 
SV 

vik på N 
sidan av 
smalt sund 
NO-SV 

rel. 
rikligt 

 svallsand 
- morän 

förhist. sjö 
300m 

morän  25x? 

R335  
EW 

75-80 
SV 

smal vik mot 
sund NO-SV 

>8  morän mosse 
100m 

morän liten 

R451 
41 
Golf 

75 
 
Ö  

avsats 
udde i 
skärgård 

7  morän mosse 
400m 
Ö över sjön 

ö  
 
berg 

600 

R454 
23 
Golf 

70-75 
(75) 
S  

smalt pass 
vid stor 
grund vik åt 
S, skyddan-
de ö 

5 
1 spån 

 sandig, 
grusig 
morän 

mosse 
200m 

morän 750 

154 
RD 

(75) 
SV 

flack vik i 
sund NO-SV 

?  sandig 
morän 

förhist. sjö 
300m 
NÖ 

mkt 
morän 

okänd 

258 
RD 

(75) 
S 

miniö i sund 
NO-SV 

?   förhist. sjö 
400m 

mkt 
morän 

okänd 

xx:2 
EW 

75 
NV 

minivik på ö 
i sund NO-
SV 

enstaka  morän mosse500m 
över sjön 

morän liten 

yy 
ö åt V 
om xx 

75? 
NO 

udde på ö i 
sund NO-SV 

enstaka  morän mosse500m 
över sjön 

morän okänd 

 
 

Tabell 3. Lokaler 70 - 75 m ö h 
Lokal 
 
 

m ö h 
(karta) 
väder-
streck 

natur- 
form  

kvarts 
bp / pf 
(kärnor) 
[redskap] 

flinta f 
(kvartsit) 
grönsten g 
bergart b 
[övrigt]  

jordart  närhet 
till söt-
vatten 

närhet 
till 
skog/
morän 

Yta 
(m2) 
 

R283:2 
EW 
257RD 

(70-75) 
S 

norra 
sidan av 
sund NO-
SV 

2+?  ? 
väg 

förhist. 
sjö 
400m 

morän okänd 

R301 
Bergt. 

70-75 
(72-74) 
SV 

N sidan av 
vik åt NV, 
vik/sund 
NO-SV 

7  sandig, 
grusig 
morän 

förhist. 
sjö 
300m  

morän 2400 

R305 
und. 
Bergt. 

71-72 
(70-75) 
SO 

vik åt V 
innanför ö 
vid vik/ 
sund NO 

896 
19/26 
(21) 
[1] 
skrapa 

(6) 
g4  
b22 
övr.12 

moig 
morän 

förhist. 
sjö 
500m 

morän 200 
4 f/m2 
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308:1 
Bergt. 

70-75 
(67-72) 
Ö 

V stranden 
av vik mot 
NO 

19  sandig/m
oig 
morän, 
mkt sten 

förhist. 
sjö 
intill 

morän 4 000 

R321:2 
110:1 
RD 

(70) 
NV 

liten vik 
på liten ö. 
S stranden 
av sund i 
NO-SV 

2(1) 
kolla 

 morän mosse 
400m 
över 
sjön 

morän oklart 

R336 
R337 
2 
Golf 

65-70 
(70-75) 
SSV 
 

vik SSO+ 
skyddad  
udde vid 
sund NO-
SV 

massor i 
V 

f 1 
(2mm) 

sandig 
morän 
 

mosse 
200m 

morän 7 500 

R338 
3 
Golf 

65- 75 
(70-80) 
SO  

udde N 
om sund 
NO-SV 

några (1)  morän mosse 
300m 

morän 1 750 

R341 
7 
Golf 

60-75 
(70-80) 
S  
 

vik + 
strand N 
om sund 
NO-SV 

massor i 
N, stora 
bitar i 
mitten 

 sandig 
morän 

mosse 
200m 

morän 9 750 

R342 
R343 
10 
Golf 

65-75 
(70-75) 
S  

dal/vik N 
om sund 
NO-SV 

lite 
2 

 sandig 
morän, 
sten sankt 
i mitten 

mosse 
200m 

morän 
delvis 
sankt 

13 000 

R365 
EW 

(70) 
S  

hylla, 
udde N 
om Ådran 

rikligt många 
kvarts-
ådror 

morän mosse 
500m 

morän 400 

R443 
59 
Golf 

65-70 
(70) 
NV-SO 
 

N pass, 
bukt åt 
NV innan-
för ö 

2  sandig, 
moig 
morän 

mosse 
200m 

morän 300 

R445 
30 
Golf 

70 
NO-SV 

pass vid 
vik åt NV 
innanför ö 

12 
(1) 

 sandig, 
grusig 
morän 

mosse 
200m 

morän 1 200 

R448 
36  
Golf 

70 
SV 

SV vik 
innanför ö 

flertal  sandig 
morän 
EW 

mosse 
200m 

morän 3 000 
ej be-
gränsad 

R462 
15 
Golf 

65-70 
(70-75) 
SO  

flack vik 
N sidan av 
sund  NO-
SV 

4?  sandig 
morän 

mosse 
200m 

 5 000 

xx:1 
(Nära 
321) 
EW 

70-75 
NV 

minivik på 
liten ö. S 
sidan av 
sund NO-
SV 

enstaka  morän mosse 
500m 
över 
sjön 

morän liten 
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Tabell 4. Lokaler 65-70 m ö h  
Lokal 
 
 

m ö h 
(karta) 
väder-
streck 

natur- form  kvarts 
bp / pf 
(kärnor) 
[redskap] 

flinta f 
(kvartsit) 
grönsten g 
bergart b 
[övrigt]  

jordart  närhet 
till söt-
vatten 

närhet 
till 
skog/ 
morän 

Yta 
(m2) 
 

R298:1 
Bergt. 
förund 

64-70 
SO 

platå och 
sluttning på 
V sidan av 
vik mot NO 

538  
24/46 
(21)  

f 6  
(5) 
g 2 
b 15 
övr. 6 

moig 
morän, 
sand 
grus  
sten 

förhist. 
sjö 
300m  

morän 2 000 
(1100 
fyndf. 
lager) 
0,5 f/m2 

R302 
Bergt. 

ca 65 
(64-68) 
N 

udde på Ö 
sidan av vik 
mot NO 

8  moig 
morän 

förhist. 
sjö 
150m 

morän 1 000 

R303:3 
Bergt. 

65-70  
(66-70) 
SV 

sluttning på 
V sidan av 
vik mot NO 

25  moig 
morän 
mkt 
sten 

förhist. 
sjö 
150m  

morän 1 200 

R304:3 
Bergt. 

64-68 
(ca 65)  
S 

sluttning på 
V sidan av 
liten vik 
mot NO 

8, 1 pf  stenig/ 
blocki
g 
morän 

förhist. 
sjö 
500m  

morän 200 

308:2 
Bergt. 
förund 

63-71 
NO 

V stranden 
av liten vik 
mot NO 

763 
32/53 
(49) 
1388 
obearbet. 

(3) 1 bp 
7 b 
[118] 

moig 
morän 

förhist. 
sjö 
150m  

morän 3 500 
(1700 
fyndf. 
lager) 
0,4 f/m2 

R321:1 
113RD 

(65-70) 
NV 

minidal på 
liten ö. S 
sidan av   
Ö-V-sund 

2  morän mosse 
500m 
över 
sjön 

morän osäker 

R339 
1 
Golf 

60-65 
(65-75) 
SV  

udde+vik på 
N sidan av 
djup vik åt 
SV 

rikligt  sandig
t grus  

mosse 
400m 

morän 12 000 

R340 
5 
Golf 

60-65 
(65-70) 
SO  

N strand i 
flack vik på 
N sidan av 
djup vik NO 

rikligt 
9 

 sandig 
morän 

mosse 
200m 

morän 8 500 

R433 
11 
Golf 

65  
Ö  
 

udde/ö i 
djup vik åt 
NO 

5  moig 
morän 

mosse 
300m 

morän 1 000 

R444 
27 
Golf 

65-70 
SV  

dal + pass 
på Ö sidan 
av N vik 

12 (1bp) 
(1) 

 sandig 
morän 

mosse 
200m 

morän 4 500 

R446 
31 
Golf 

65-70 
V  

vik på Ö 
sidan av 
större N vik 

2 1 yxämne 
i grönsten 

sandig 
morän 

mosse 
100m 

morän 6 000 

R449 
43 
Golf 

60-65 
(65-70) 
NV  

terasser i 
sluttning på 
udde i flad 

5 
(1pf) 

 siltig, 
sandig 
morän 

mosse 
400m 

morän 6 600 
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R450 
42 
Golf 

65 
S  

avsats på 
udde/ö i N 
vik/sund i 
NO-SV  

rikligt  morän mosse 
400m 

morän 600 
svårav-
gränsad 

R453 
37 
Golf 

65-70 
 
N, SV  

hylla vid N 
vik/sund 
NO-SV 
skyddande 
ö 

7  sandig 
grusig 
morän 

mosse 
200m 

morän 1 500 

R455 
21 
Golf 

65-70 
SV, 
NO 

pass på Ö 
sidan av N 
vik 

5  sandig 
morän 

mosse 
200m 

morän 2 500 

R456 
14 
Golf 

65 
(65-70) 
SO  

strand vid Ö 
vik/ sund 
NO 

6 (1) + ev. 
kvarts-
brott 

sand, 
grusig 
silt 

mosse 
200m 

morän 
berg 

3 000 

R458 
13 
Golf 

65 
S  

flera pass på 
udde/ö i 
djup vik NO 

5 (1)  moig 
sandig 
morän 

mosse 
200m 

morän 4 500 

R461 
45 
Golf 

65 
N&S 

smal gip 
mellan 
klippor på ö 
i N vik 

4 
1 bp 

 sandig 
morän 

mosse 
300m 
över 
sjön 

morän 
på öar 
runt 
om 

1 100 

EW17 
 

(65) 
SO 

hylla på V 
sidan av 
sund NO-
SV 

1 (2bp)  morän mosse 
200m 

morän liten 

110:2 
RD 

(65-70) 
SV 

S sidan av 
udde i sund 
NO-SV 

  morän mosse 
500m 
över 
sjön 

morän okänd 

126 
RD 

(65-70) 
SV 

vik mot 
större NO 
vik med öar 

  morän mosse 
intill 

morän okänd 

129 
RD 

(65-70) 
NV 
 

minivik 
innanför ö 
på Ö sidan 
av "Kvarn-
sjön" 

  morän mosse 
100m 

morän okänd 

138:1 
RD 

(65-70) 
V 

vik mot 
större Ö vik 
med öar 

  morän mosse 
intill 

morän okänd 
 

138:2 
RD 

(65-70) 
V 

vik mot 
större Ö vik 
med öar 

  morän mosse 
intill 

morän okänd 
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Tabell 5. Lokaler 60-65 m ö h  
Lokal 
 
 

m ö h 
(karta) 
väder-
streck 

natur- form  kvarts 
bp / pf 
(kärnor) 
[redskap] 

flinta f 
(kvartsit) 
grönsten g 
bergart b 
[övrigt]  

jordart  närhet 
till söt-
vatten 

närhet 
till skog 
/morän 

Yta 
(m2) 
 

R299 
Bergt. 

ca 65 
(60-68) 
NO 
 

Gip på Ö 
sidan av 
vik åt NO 
innanför ö 

14 
1pf (1bp) 

 grusig 
stenig 
svallsand 

mosse 
300m 

morän 300 

R300 
Bergt. 

60-65V 
(62-68) 
V 

Gip på Ö 
sidan av 
vik åt NO 
innanför ö 

7, 1pf  moig, 
grusig 
sand 

mosse 
200m 

morän 400 

R304:1 
Bergt. 

55-60 
(60-66) 
NO 

liten vik på 
V sidan av 
vik mot N 
innanför ö 

3 (2) sandig 
morän 

bäck 
400m 

morän 600 

R304:2 
Bergt. 

57  
(60) 
NV-SO 

sadelläge 
på udde 
mellan 
vikar mot 
NO 

8, 1/1  
 

 sandig, 
grusig, 
morän 

bäck 
500m 

morän 200 

R307:1 60-65 
(60-66) 
O 
 

Slänt på V 
sidan av 
vik mot 
NO 
innanför ö 

6  
(1 bp) 

 moig 
morän 

förhist. 
sjö 
500m  

morän 200 

R307:2 60-65 
(62-68) 
S 

Slänt på V 
sidan av 
vik mot 
NO 
innanför ö 

16  moig 
morän 

förhist. 
sjö 
400m 

morän 600 

R447 
32 
Golf 

60-65 
V  

vik vid 
grund flad 

3  
1 pf 

 sandig 
morän 

mosse 
200m 

morän 2 000 

R452 
40 
Golf 

60-65 
 
V  

vik vid 
grund flad 

flertal  sandig 
morän 

mosse 
300m 

morän 17000 

R457 
51 
Golf 

60-65 
ONO 
 

udde i 
grund flad 

4 (2)  sandig 
morän 

mosse 
400m 

morän 3 500 

R459 
48 
Golf 

60-65 
NO  

pass på 
udde på V 
sidan av N 
vik 

4  silt, sand mosse 
200m 

morän 1 800 

R460 
46 
Golf 

60-65 
(60-70) 
NO 

sluttning 
mot flad. 
Smala 
gipar  

14  mo, 
mjäla, 
sand 

mosse 
100m 

morän 17000 
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120 
RD 

(60-65) 
SO 

liten vik på 
udde N om 
"Ådran" 

  morän mosse 
300m 

morän okänd 

127 
RD 

(60-65) 
S 

liten vik i 
SO vik 
sadelläge 

  sand mosse 
800m 

sand okänd 
förstörd 
av 
sand-
täkt 

128 
RD 

(60) 
SO 

strand mot 
flad 
förbunden 
med 
Kvarnsjön 

  morän mosse 
300m 

okänd  

 
 

Tabell 6. Lokaler 55-60 m ö h 
Lokal 
 
 

m ö h 
(karta) 
väder-
streck 

natur- 
form  

kvarts 
bp / pf 
(kärnor) 
[redskap] 

flinta f 
(kvartsit) 
grönsten g 
bergart b 
[övrigt]  

jordart  närhet 
till söt-
vatten 

närhet 
till 
skog/ 
morän 

Yta 
(m2) 
 

R269:2 (ca 55) 
O 

N sidan 
av vik 
NO 

5  Glacial 
lera 

bäck 
500m 

Glacial 
lera 

okänd 

R279:4 
Ind. 

56-60 
SO  

sadelläge 
mm på 
liten ö i 
vik mot N 

14+9 4 kvarts-
brott 
<100m 

Moig 
sand, sten 

bäck 
600m 

morän 
100m 

3500 

R316:1 
Ind. 
Förund 

56-59 
SV 
 

slänt på V 
sidan av 
vik mot N 

49(1pf/ 1 
bp) 9/2 
stenröjd 
yta 

1knack b 
1slip i 
sandsten 

sandig, 
siltig 
morän 

förhist. 
sjö 
400m 

morän 2500 
(250 
utgr.) 
0,2 
f/m2 

R316:2 
Ind. 

57-61 
S 
 

slänt på V 
sidan av 
vik mot N 

8  sandigt 
grus 
sten 

förhist. 
sjö 
400m 

morän 3000 

R317:2 
Ind. 

57-60 
ONO 
 

pass, slänt 
på V 
sidan av 
vik mot N 

4  grusig 
sand, sten 

bäck 
600m 

morän 1500 

R318:1 
Ind. 

55-59 
V 
 

platå på V 
sidan av 
vik mot N 

27 
1pf 
1bp 

 grusig 
sand, sten 

bäck 
700m 

morän 800 

R318:2 
Ind. 

55-60 
VNV 
 

sadelläge 
på V 
sidan av 
vik mot N 

13  grusig 
sand, sten 

bäck 
700m 

morän 600 

117 
RD 

55-60 
S 

udde i 
sund N 
om 
"Ådran" 

  morän mosse 
200m 

morän okänd 
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122 
RD 

(55-60) 
S 

liten vik 
på udde N 
om 
"Ådran" 

  morän mosse 
200m 

morän okänd 

152 
RD 

(55-60) 
O 

vik på V 
sidan av 
vik mot 
NO 

  morän bäck 
250m 

morän okänd 

252 
RD 

(55-60) 
SO 

udde på ö 
i trångt 
sund NO-
SV 

  morän Holm-
träsket 
900m 

morän okänd 

 
 
5 Tolkningar av lokalerna  
 
Vilka likheter och skillnader kan iakttagas mellan lokaler på olika höjd över havet? 
 
5.1 Datering 
 Lokalerna har delats in efter lägsta höjd över havet med hjälp av utgrävnings- och 
utredningsrapporter och/eller höjdkurvor på ekonomiska kartan. När höjduppgifter i utredningsrapporterna 
har skilt sig från höjdkurvorna på ekonomiska kartan har de senare använts. Se tabell 1-7. 
 
 

 

 
 Inga härdar har hittills hittats vid 
utgrävningar av lokaler i Gladöområdet så 
några 14C-dateringar har inte kunnat göras. 
Mycket talar emellertid för att lokalerna är 
strandbundna (Åkerlund 1996:139, Hammar 
& Wikell 1996:17) och jag har därför använt 
mig av en uppförstorad 
strandförskjutningskurva (Risberg & 
Karlsson 2006:109) för en relativ datering 
boplatserna emellan (figur 6). Enligt kurvan 
sker en strandförskjutning från 80 till 55 m 
(sammanlagt 25 m) på ca 600 år. Under de 
första 300 åren är strandförskjutningen ca 20 
m (från 80 till 60 möh), det vill säga i 
genomsnitt 7 cm/år. Under de kommande 
300 åren är förskjutningen bara ca 5 m, 1/4 
del jämfört med tidigare, vilket motsvarar ca 
1,5 cm/år.  

Figur 6. Utsnitt ur en uppförstorad stranförskjutningskurva.  
2000 år mellan de lodräta strecken (Risberg  & Karlsson   
2006:109) 
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 Ovanstående siffror är tämligen osäkra men visar ändå att strandförskjutningen var mycket stor i 
början för att sedan avklinga något. Delar man in lokalerna i Gladö i dessa två perioder får man 64 lokaler 
på nivåer över 60 m ö h och 11 på nivåer under 60 m ö h. Se tabell 7. Under den äldsta perioden finns 
ungefär en lokal per 5:e år i Gladö. Troligen innehåller många av dessa lokaler flera besök. Dessutom är 
långt ifrån alla lokaler funna. Vid förnyade inventeringar efter den stora skogsbranden i Tyresta på 
Södertörn fann Mattias Pettersson och Roger Wikell fler än 10 gånger så många boplatser jämfört med 
vad som ursprungligen hittats (Wikell 2005:163). Detta sammantaget innebär troligen att mesolitiska 
jägare besökte Gladö varje år under de första 300 åren.  
 
Tabell 7. Antal lokaler uppdelat på olika höjd över havet. 
Lägsta höjd över havet (m) 80-85 75-80  70-75  65-70  60-65  55-60  

Antalet lokaler uppdelade på sex 
nivågrupper om 5 m var 

1  10 15 24 14 11 

Antal lokaler uppdelat på två 
nivågrupper om 300 år var 

64     11 

 
 
 Under den yngre perioden finns bara en lokal per 25:e år. Varför finns bara en femtedel så många 
lokaler i Gladö under den yngre perioden jämfört med den äldre, trots att perioderna är lika långa? En 
förklaring kan vara att den lilla skärgården i Hanveden, av vilken Gladö från början var en stor del, ökar 
dramatiskt i storlek under den yngre perioden. Var antalet besök av jaktlag detsamma, spreds de ut på en 
flera gånger större skärgårdsyta än den ursprungliga. Längden strand i Gladö minskade också i och med 
att "ön" blev mer sammanhållen och "rund" med allt färre och mindre vikar vilket minskade antalet bra 
boplatslägen inom just Gladö. Se kartor 1-6.  
 En annan förklaring är att i och med den långsammare strandförskjutningen förblev många 
boplatslägen goda under längre tid och jägarna återkom då oftare till samma plats, kanske just fem gånger 
oftare än tidigare. De stora lokalerna i Tullinge och Sorunda kan vara exempel på lokaler med många 
besök under lång tid. Av tillgängligt material från Gladö framgår dock inte att boplatserna här skulle bli 
större under den yngre perioden. 
 För att få en klar uppfattning om antalet besök av mesolitiska jaktlag i Hanveden är densamma 
eller har förändrats under de bägge perioderna måste man undersöka hela Hanvedens skärgård över 55 m 
ö h och inte bara titta på Gladö men det ämnar jag inte göra i denna uppsats. 
  
5.2 Storlek, läge och orientering 
Storlek  
 Endast en lokal (R 305) är slutundersökt. Det är mycket liten lokal, endast ca 200 m2. Tre lokaler 
är förundersökta, R298:1, R308:2 och 316:1 och de är förhållandevis stora, ca 1000 m2. Av utgrävningen 
kunde inte avgöras om de större lokalerna nyttjats vid flera olika tillfällen av ett fåtal personer eller om de 
nyttjats av många personer samtidigt. Lokalerna är dock ej bedömda som basboplatser.  
 Resten av lokalerna är utredda med hjälp av provgropsgrävning eller endast "hittade" och det är 
därför svårt att avgöra boplatsernas storlek och kronologi. 
 Av 75 lokaler är 20 mindre än och 35 är större än 1000 m2. Fem av de större lokalerna är 10 000 
m2 eller mer. 20 lokaler har okänd storlek. Fördelningen mellan lokalernas storlek är ungefär densamma i 
de bägge tidsperioderna. De fem största lokalerna hör alla emellertid till den äldre perioden. Man kan  
misstänka att stora lokaler, som också har stor höjdskillnad, egentligen består av flera mindre lokaler. Jag  
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har här valt att ändå betrakta dem som en enda lokal. De fem största lokalerna har bedömts ha en yta lika  
med eller större än 10 000 m2. Fyra av dem har en höjdskillnad på ca 10 m, vilket kan tyda på att de  
egentligen består av flera intilliggande mindre lokaler. Endast en av de övriga mindre lokalerna har lika 
stor höjdskillnad.  
 
Läge 
 

Figur 7. Gladö när strandlinjen låg    Figur 8. Gladö när strandlinjen låg 
80 m ö h. Lokal markeras av prick.     75 m ö h. Lokal markeras av prick.  
 
 
 

 
Figur 9. Gladö när strandlinjen låg   Figur 10. Gladö när strandlinjen låg 
70 m ö h. Lokal markeras av prick.    65 m ö h. Lokal markeras av prick.  
          
 
      22 



 
Figur 11. Gladö när strandlinjen låg   Figur 12. Gladö när strandlinjen låg 
60 m ö h. Lokal markeras av prick.    55 m ö h. Lokal markeras av prick.  
 
 Av kartor i figur 7 till 12, baserade på topografiska kartan, framgår lokalernas läge vid olika 
havsnivåer, 80, 75, 70, 65, 60 och 55 m ö h. De flesta av de funna lokalerna ligger väl skyddade i smala, 
djupa vikar och sund ofta i lä av någon ö. Flera ligger inklämda i smala pass mellan och i skydd av mindre 
bergknallar. Några få ligger mer öppet och väl synliga på långt håll. Någon större skillnad i det avseendet 
mellan lokaler på olika nivåer verkar inte finnas. Topografin är sådan att det ofta inte är långt till höga 
bergknallar som i många fall kan erbjuda god utblick över större sund eller över havet. Lokalerna ligger 
inte bara skyddade för väder och vind utan även dolda för en betraktare utifrån t.ex. säl som gått upp på 
skären utanför de större öarna.  
 
Orientering 
 Mer än hälften av lokalerna (45 av 75) exponerar sig mot OSO till VSV. 15 lokaler har rent 
söderläge och endast 1 lokal har rent norrläge. Enligt Wivianne Bondesson, RAÄ UV Mitt, brukar 
boplatsernas exponering fördela sig mer jämt i förhållande till väderstrecken (muntlig uppgift). Hon menar 
att en nordlig exponering kan vara att föredra vid jakt i klart väder, eftersom jägaren inte blir bländad av 
solen men däremot bytet. En förklaring till de fåtaliga nordexponerade boplatserna här kan vara att den 
norra sidan av Gladö inte är lika noggrant inventerad som den södra. Ett tjugotal lokaler ligger emellertid 
vid vikar som går mot norr trots att själva boplatsen oftast är orienterad åt annat väderstreck. Här har man 
kanske förenat bra jaktläge med varmt boplatsläge.  
 
5.3 Resurser 
Bränsle 
 Så gott som alla boplatser ligger på eller intill morän och av pollendiagram från området vet man 
att här växte björk, tall, al, alm, ek och hassel. Tillgången på bränsle får därför anses ha varit god. Se 
bakgrundsavsnittet (1) i denna uppsats. 
 
Vatten 
 Avståndet till bäckar, insjöar/gölar och mossar varierar men var i allmänhet inte längre än ca 500 
m (69 lokaler av 75) och sötvattenförsörjningen får därför anses varit hyfsad. Mossar med lera i botten kan  
antas ha varit sjöar/gölar tidigare (Jan Risberg, muntlig uppgift, Hedenström 1996:10f). Avståndet till 
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bäckar och gölar förefaller att öka under den yngre perioden (4 lokaler har mer än 500 m till vattentäkt). 
Förklaringen är troligen att i och med landhöjningen hamnar lokalerna nere på sluttande lermark allt 
längre från bergsplatåerna med sina sjöar och mossar.  
 Salthalten i Ancylussjön var dessutom närmast sött i slutet av Ancylus- och under Mastogloia-
stadierna (Lindqvist 1996:7) och borde ha gått att dricka. 
 
Kvarts 
 Tillgången till rå kvarts i Gladö var mycket god. Intill och i närheten av flera lokaler finns 
kvartsgångar i bergen och 7 kvartsbrott med lossbruten och bearbetad kvarts har lokaliserats. 
Kvartsgångar framträder ofta i bergsbranter och på bergskrön och har troligen varit lätta att se från sjön. 
Ingen fullständig inventering av kvartsförekomsten har gjorts, vilket vore intressant att göra. Förmodligen 
fanns det också gott om väl synliga kvartsnoduler på moränstränderna. 
 
Tabell 7. Kända och förmodade kvartsbrott 
Lokal Storlek (m) m ö h  Innehåll Kvartsbrott 

R277 ind. 0,5x1,0  59 7 slagna kvarts brott 
R278:1 ind. 3-7x0,2-1,0 60 slagen kvarts brott 
R278:2 ind. 3-7x0,2-1,0 59 slagen kvarts brott 

R278:3 ind. 3-7x0,2-1,0 59 slagen kvarts brott 

R308:3 bergt. 1-6x0,3-0,5 72-75 5 ådror brott 

R315 ind. 2x0,1 72 1 åder, slagen kvarts brott 

R317:1 ind. ? 62-63 4 ådror, slagen kvarts brott 

Obj. 4 golf  80  osäkert 

Obj. 9:1-2 golf 2x2, 1x1 90-95  osäkert 

Inom R456, golf  65  osäkert 

Intill R365   75 -90 många kvartsådror utspridda över 
bergskanterna ovanför lokalen 

osäkert 

 
 
 Biologiska resurser 
 "Du ska inte söka säl utan du ska söka is när du far och jaktar!" Citat från säljägaren Erik 
Granlund från Österbotten (Edlund 2000:140). 
 I bakgrundsavsnittet (1) i denna uppsats tas de biologiska resurserna upp. Jakt på gråsälskutar på 
vårvinterns havsis var troligen det som i begynnelsen förde människor till Hanvedenarkipelagen nästan 
mitt i Ancylussjön (Wesslén 2006:3f opublicerad). Mälarmårdens och Hanvedens öar fångade upp den 
drivande havsisen och kortare och längre expeditioner kunde företas ut på iskanten från dessa öar, där 
basresurser som ved, timmer, vatten och kvarts fanns. Färden ut till öarna kunde göras med båt eller om 
isarna låg till fots. Vandringar på mer än 40 mil bara för att få tag i renhorn till redskap var ingen 
ovanlighet för människor i Grönland (Hinnerson-Berglund 2005:191ff). Transport av de sälar som inte 
"lagrades" ute på öarna kunde ske med släde eller kanot. En kalaaleq i Grönland kan bogsera sex sälar 
efter sin kajak (Thomas Rasmussens Grönlandsresa, muntlig uppgift). Vårvinterjakt på gråsälskutar har 
förekommit runt Östersjön ända in i modern tid. Ben från gråsälskutar fyller de 9 000-åriga kulturlagren i 
Stora Förvar på Stora Karlsö (Lindqvist 1996:7). I Grönland gick det åt minst 5 sälskinn per person och år 
under slutet av 1800-talet. Tidigare gick det åt ännu fler skinn eftersom alla kläder och överdrag till kajak, 
kvinnobåt och tält var gjorda av skinn (Hinnerson-Berglund 2005:228). 
 Öarna i Hanveden ändrade karaktär under den yngre perioden, från att ha varit sönderskurna och 
bergiga med branta moränstränder som kontinuerligt förändrades, till att bli mer långsamsluttande med 
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leriga eller sandiga stränder. Inte bara ytan på öarna ökade dramatiskt under den yngre perioden och tiden 
därefter utan därmed även den ekologiska mångfalden både på land och i havet. Detta möjliggjorde att fler  
resurser kunde utnyttjas och bosättningarna förlängas till att kanske inte bara omfatta jakt på gråsälskutar 
och fiske på vårvinterns isar utan även säljakt vid andra årstider, plockning av sjöfågelägg på våren och 
utökat fiske. Stora grunda vikar och flader med långsamsluttande stränder beväxta med gräs och örter, 
som området runt Tullinge flygplats och runt Kvarnsjön, utgjorde bra miljöer för gäss och andra sjöfåglar. 
De stora lokalerna R254 (Eklundhov), R485, R490 och R518 runt Tullinge flygplats, som låg på bara 5 
km avstånd från Gladö kan ha utgjort sommarboplatser besökta av många människor. Där kan fångst av 
t.ex. gäss med hjälp av båtar och stängsel ha skett under ruggningssäsongen, när fåglarna inte kan flyga i 
början av sommaren (Storå1968:60ff, 148ff). Kanske fynden av sju ben av grågås/sädgås eller and vid 
utgrävningarna av Eklundshovslokalen indikerar det. Annars är det sälen som dominerar på Eklundshov 
med 174 ben av 211 identifierade. Fisket fanns ändå alltid att ta till och på boplatser med bra 
bevarandeförhållanden kommer också fiskbenen (Per Ericsson, muntlig uppgift). Sammanlagt fem ben av 
karp, gädda och sik har identifierats på Eklundshov. 
 
5.4 Innehåll 
 Kvarts, grönsten och flinta 
 Endast en lokal (R 305) i Gladö är slutundersökt och tre lokaler är förundersökta, R298:1, R308:2 
och 316:1. På R305 är en del av ett redskap funnet, ett retuscherat eggfragment av en skrapa i kvarts. På 
R316:1 är två redskap funna, en knacksten i bergart och en slipsten i sandsten. För övrigt utgörs fynden 
mest av slagen kvarts. Som framgår av tabell 8 är kvartskoncentrationen störst på R305 med 4 fynd/ m2 i 
genomsnitt kanske beroende på att tillgänglig yta var begränsad på denna lokal. På de andra lokalerna 
ligger kvartskoncentrationen en faktor 10 lägre. Som jämförelsematerial har Eklundshovslokalen lagts till 
och den har en kvartskoncentration på 17 kvarts/m2. Alla dessa undersökta lokaler har kvarts slagen med 
både bipolär teknik och plattformsteknik där plattformsmetoden verkar vara något vanligare.  
 Enligt Christina Lindgren är skillnaderna mellan små och stora boplatser i Mellansveriges 
skärgårdsområde bl.a. att de stora lokalerna innehåller stora mängder slagen kvarts, en liten mängd 
exotiska material som t.ex. flinta och många grönstensyxor och grönstensavslag vilket de små inte gör  
(Lindgren 2004:60). Tittar man på mängden grönsten respektive flinta i förhållande till mängden kvarts på 
de olika lokalerna i Gladö jämfört med Eklundshov ser man att de ligger minst en faktor tio lägre 
beträffande grönstenen (tabell 8). Resultatet avspeglar troligen att någon direkt tillverkning av 
grönstensyxor sällan förekom på de små lokalerna. Däremot kan grönstensavslagen kanske tyda på 
uppskärpning av medförda yxor. Den funna slipstenen på R 316:1 skulle också kunna indikera sådan 
verksamhet. Mot detta talar att ett yxämne av grönsten hittades på R446 (tabell 4).  
 När det gäller flintan finns den endast på en av de mindre lokalerna, R298:1. Lokalen uppvisar en 
flintkoncentration i förhållande till kvartsen som är ca 4 gånger högre än på Eklundshov ett resultat som 
nog får betraktas som slumpartat eftersom underlaget är så klent (tabell 8). Även här kan det röra sig om 
uppskärpning/omvandling av ett medhavt verktyg. 
 Sannolikheten för att en lokal har varit besökt flera gånger ökar om det finns stor mängd fynd, stor 
lämplig yta, stor fyndtäthet, stor höjdskillnad inom lokalen och låg lutning på strandförskjutningskurvan. 
Sannolikheten för att en boplats har varit besökt av många människor samtidigt ökar om det finns stor 
mängd fynd, stor lämplig yta per m höjdskillnad och stor fyndtäthet. Av innehållet från de undersökta 
lokalerna är det svårt att dra några generella slutsatser beträffande verksamhet, antalet besök, antal  
besökande individer, årstid, användningens tidsutdräkt. Större underlag i form av utgrävda boplatser krävs 
för att kunna utläsa mer.  
 Förhållandet mellan formade föremål och avslag/flisor variera mellan 4 och 48 % på undersökta 
ca 4000 år gamla Saqqaqlokaler på Grönlands västkust. Färre avslag/flisor i förhållande till formade 
redskap betyder troligen att människorna stannat kortare tid på boplatsen med mindre tillverkning och mer 
enbart uppskärpning av redskap som följd (Hinnerson-Berglund 2004:169). Motsvarande siffra för 
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Eklundshovslokalen är 3 ‰ och för R305, 1 ‰. Ett statistiskt mycket osäkert resultat som skulle kunna 
indikera att man stannat ungefär lika länge på R305 som på Eklundshov. Varför förhållandet mellan 
formade föremål och avslag/flisor på lokaler i Hanveden är tio gånger lägre än för de grönländska är en 
intressant frågeställning men den behandlas inte här. 
 
Tabell 8. Sammanställning av innehållet på de för- och slutundersökta lokalerna i Gladö och lokalen i 
Eklundshov 
Lokal 
 
 

m ö h 
(karta) 
väder-
streck 

kvarts 
bp / pf 
(kärnor) 
[redskap] 

flinta f 
(kvartsit) 
grönsten g 
bergart b 
[redskap] 
[övrigt]  

Yta (m2) 
(Utgrävd yta) 
Höjskillnad 
Utgr. yta/ m stigning 
 

Kvarts/utgr.yta 
Kvarts/grönsten 
Kvarts/flinta 
Redskap/avfall 

R305 
Bergtäkt 
slutundersökt 

71-72 
(70-75) 
SO 
1/15 

896, 19/26 
(21) 
[1]skrapa 
stenröjd yta? 

(6) 
g 4  
b 22 
övr.12 

 
(200 utgr.) 
2 m höjdskillnad 
100 m2/m stigning 

4 kvarts/m2 

224 kvarts/grönsten 
- 
0,001 redskap/avfall 

R298:1 
Bergtäkt 
förundersökt 
 

64-70 
SO 
1/15 

538  
24/46 
(21)  

f 6  
(5) 
g 2 
b 15 
övr. 6 

2 000  
(1100 fyndf. lager) 
6 m höjdskillnad 
183 m2/m stigning 

0,5 kvarts/m2 

269 kvarts/grönsten 
90 kvarts/flinta 
- 

308:2 
Bergtäkt 
förundersökt 
 

63-71 
NO 
1/15 

763 
32/53 
(49) 
1388 obearbetad 
kvarts 

(3) 1 bp 
b 7  
övr. 118 

3 500 
(1700 fyndf. lager) 
8 m höjdskillnad 
213 m2/m stigning 

0,4 kvarts/m2 

- 
- 
- 

      
R316:1 
Ind.omr. 
förundersökt 
 

56-59 
SV 
1/60 

49 
2/9 
(1/1)  
stenröjd yta 

b 1 knack  
1slipsten i 
sandsten 

2500 
(250 utgr.) 
3 m höjdskillnad 
83 m2/m stigning 

0,2 kvarts/m2 

- 
- 
- 

R254 
Eklundshov 

58-61 
SO 
1/60 

53387 
96/307 
(1311) 
[16] 

f 140  
g 2555  
 
[139] 

 
(3200 utgr.) 
3 m höjdskillnad 
1066 m2/m stigning 

17 kvarts/m2 

21 kvarts/grönsten 
381kvarts/flinta 
0,003 redskap/avfall 

 
 
 
 

 
 

       Figur 14. Spån i kvarts 5x1 cm från R454. 
Figur 13. Yxämne och slagen kvarts från R446   Foto Henrik Runeson (Bondesson 2006:31). 
(Bondesson 2006:25).    26



 Huruvida redskapen på de olika lokalerna i Hanveden var av samma typ är ganska oklart eftersom 
väldigt få tydliga redskap har hittats. Däremot förekom samma teknologier, plattformsmetoden, bipolära 
metoden och städmetoden, på undersökta boplatser under tidigmesolitikum i Mellansveriges skärgård 
(Lindgren 2004:36). Enligt Christina Lindgren minskar den bipolära metoden först efter 4500 f.Kr. 
beroende på omvälvande förändringar i det mesolitiska samhället. Genom olika stenteknologier skapade 
sociala grupper då ändå möjlighet att upprätthålla olika gruppidentiteter i ett annars jämlikt "samhälle" 
(Lindgren 2004:263).  
 Likadana artefakter inom ett område kan enligt Hinnerson-Berglund tyda på att människorna, som 
tillverkat dem, vill poängtera samhörighet. Samhörighet innebär troligen att man har system för att 
förebygga brister, överföra och dela resurser. Man har både skyldigheter och rättigheter (Hinnerson- 
Berglund 2005:197).  
 De olika grupperna som kom till Hanveden i början av mesolitikum hade kanske inte behov av att 
manifestera sig mot varandra. Deras liv i en karg miljö med snabba växlingar gynnades troligen av 
samarbete och ömsesidig hjälp vilket också manifesterades i likartat materialval och likartad 
tillverkningsteknik. 
 
6 Slutsats 
Genomgången av lokalerna och deras resurser leder fram till tre huvudfrågor: 
- Varför finns så många lokaler? 
- Vad gjorde man där? 
- Varför kom man dit? 
 
6.1 Varför finns så många lokaler? 
Utgår man från Risbergs strandförskjutningskurva och det troliga scenariot att lokalerna är strandbundna 
(Gustafsson 1998b:55) betyder det att lokalerna i Gladö omfattar en period på ca 600 år. 
Strandförskjutningen var mycket stor i början för att sedan avklinga något. Antalet redovisade lokaler 
under de 300 första åren motsvarar en lokal var femte år. Tar man med i beräkningen att alla lokaler inte 
är funna och att en lokal kan omfatta upprepade besök är det inte orimligt att anta att antalet lokaler 
åtminstone motsvarar ett besök per år av ett jaktlag kanske fler. Öarnas småskurna topografi och den 
snabba strandförskjutningen medför att lämpliga boplatslägen ständigt uppstår och försvinner vilket ger 
många lokaler. 
 Under den yngre perioden minskar antalet boplatser till en sjättedel jämfört med tidigare period, 
vilket troligen beror på topografiska förhållanden inom Gladö- och Hanvedenområdet. Längden strand och 
antalet lämpliga platser för bosättning minskar i och med landhöjningen. Människorna väljer andra platser 
att slå sig ned på i den ständigt växande skärgården. Den långsammare strandförskjutningen medför 
troligen också att man återvänder till samma lokal fler gånger än tidigare vilket också minskar antalet 
lokaler.  
 Bevis för ett eventuellt förändrat bosättningsmönster, där även sommarboplatser ingår, måste nog 
sökas utanför Gladö. Hela Hanvedenskärgården bör studeras på ett liknande sätt som Gladö för att man 
skall kunna svara på den frågan. De stora lokalerna runt Tullinge flygplats från slutet av den undersökta 
perioden kan mycket väl tyda på att bosättningen förlängts till att omfatta större del av året för att kunna 
utnyttja ytterligare resurser i skärgården. 
 
6.2 Vad gjorde man där? 
 Den enda resurs, som i ett tidigt skede av mesolitikum kunde motivera en lång och strapatsrik resa 
ut i Ancylussjön till Hanveden, var sälen och framför allt gråsälen. Den är ett flockdjur som kutar ute på 
kanten av havsisen på vårvintern och går då förhållandevis lätt att jaga. Av sälen fick man inte bara mat 
utan även fett och skinn.  
 Fisket motiverade inte denna resa eftersom det vid denna tid troligen fanns lika gott om fisk i den  
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inre delen av havsskärgården och i kustskärgården som ute vid öarna i Hanveden. Det var sötvattenfisk 
som lax, gädda, gös, karp, sik mm som fångades. Torsk och strömming som i senare tid har betytt så 
mycket för fisket i skärgåden kom in senare med Litorinahavet. 
 Inte heller jakt på vikare kunde motivera den långa resan. Eftersom vikare inte är ett flockdjur var 
den mer svårjagad. Den sökte sig dessutom närmare kusten under andra delar av året och kunde jagas där 
då. När man väl var ute i Gladö fiskade man troligen också, något som måste ha varit mycket viktigt om 
säljakten slog fel. Man kan nog betrakta de många små lokalerna i Gladö som någon form av tomtningar 
som jägarna utgick ifrån eller återkom till under säljakten (Pettersson & Wikell 2006:162). Här fördrevs  
tid i väntan på lämplig is eller lämpligt väder med fiske, tillverkning av redskap för jakt och fiske eller 
med beredning av skinn. Det fanns gott om kvarts. Den lyste vit i gångarna på läsidan av de skrovliga 
bergsbranterna och syntes säkert lång väg även under den snöiga årstiden och hjälpte till i orienteringen.  
 Viktigt var också att hålla redskap, båt, släde, tält och kläder i trim, vilket krävde både redskap 
och råmaterial som kvarts, trä, skinn och senor. Horn och ben måste man nog ha haft med sig ut till öarna i 
början av mesolitikum. Det gällde att vara väl utrustad om man gick bort sig på isen i snöstormen. 
Kläderna måste vara hela så att man inte förfrös. Trillade man i sjön gällde det att byta eller torka kläderna 
utan att förfrysa. Stenåldersjägaren filade troligen hela tiden på sin utrustning. Kanske vissa medlemmar i 
gruppen stannade i land på någon ö och tog hand om jaktbytet, fiskade, tillverkade redskap, lagade 
utrustning, beredde skinn och lappade och lagade kläder medan andra var ute och jagade. 
 
6.3 Varför kom man dit? 
 Om havsisen var centrum och Östersjöns stränder periferin i denna säljägarkultur som varat under 
många årtusenden är svårt att säga. Olika former av säljakt har sysselsatt människor runt Östersjön i  
10 000 år (Wesslén 2006:2ff). Benen från gråsälskutar i Stora Förvar, benanalyser från stenålderslokaler 
på Gotland, Åland (Storå 2001:52) och Södertörn (Wesslén 2006:2) och tomtningar från järnåldern längs 
Östersjöns kuster vittnar om det. Sjösamer, som levde på säljakt och fiske, har befolkat Kvarkens och 
Bottenvikens kuster ända fram till 1300-talet (Ersson 2007) och säljägarna runt Bottenhavet låg ute på 
säljakt månadsvis ända in på 1960-talet. Österbottens kustland tömdes på karlar under vårvintern. Alla var 
ute i Fälan (vårvinterns säljakt på havsisen). Man kan se i statistiken att barnadödligheten under 1700- och 
1800-talet var mycket högre i dessa områden än i övriga Finland och det berodde på kvinnornas 
omänskliga arbetsbelastning med familj och jordbruk. Barnen försummades (Edlund 2000:98).   
 Vad drev männen ut på säljakt? Var det bara behovet av inkomster från säljakten eller fanns andra 
orsaker till de månadslånga farliga jakterna? Var det spänningen, friheten, kamratskapet som var så viktigt 
eller statusen man fick när man kom hem efter en lyckad jakt? Man fick andra jägares beundran om man 
lyckats skjuta en riktig "slättliggare" (vaksam, svårjagad gammal vikare). En hel dags jakt för en säl som 
säkerligen var oätlig.  
 Kanske Hanveden i stället var utposten mot isen och centrum fanns någonstans på fastlandet. Om 
jägarna i Hanveden hade sin bas vid kusten under början av mesolitikum var ekonomin troligen baserad 
både på landjakt på älg, hjort/rådjur, bäver, hare mm men också på havsjakt på säl och sjöfågel. Fiske och 
insamling av olika slag ingick också (Lindgren 2004:55, Matiskainen 1989:45). Denna typ av jakt, utom 
jakten på gråsäl, krävde om inte dagliga så ständigt återkommande insatser och gav ändå bara enstaka djur 
i utbyte för varje jakttillfälle. Riktigt stora bytesmängder fick man vid säsongsjakt på flockdjur. Långt 
tidigare hade renen, som är ett flockdjur, jagats längs sina vandringsleder under vår och höst. Det enda 
flockdjur som fanns i Mellansverige under tidig mesolitikum var gråsälen. Denna typ av säljakt krävde 
stora insatser i form av transporter och umbäranden. Hade man tur och kom åt sälflockarna på havsisen 
kunde utbytet bli mycket stort. Jakten lockade säkert även av andra skäl som spänningen och den erhållna 
statusen på samma sätt som säljakten gjorde långt senare.  
 Det förändrade klimatet med stora årsvisa fluktuationer och stora kontraster innebar att människan 
måste ha olika riskstrategier för att överleva. Låg kanten på havsisen långt norr- eller söderut på våren 
innebar det antingen mycket långa transporter eller uteblivet byte. Det gällde att klara sig ändå. Kanske 
fiskade man då ett tag och återvände sedan till centrum. Utposterna försvann emellertid inte utan nya  
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mesolitiska lokaler etableras varefter landet höjde sig och det kan tyda på stabila centrum varifrån ständigt 
nya expeditioner utgick (Hinnerson-Berglund 2005:199). 
 
7.  Sammanfattning 
 I Gladöområdet på Södertörn har inom ett område på 16 km2 75 lokaler med slagen kvarts 
studerats. En lokal är slutundersökt, tre lokaler är förundersökta, ca 45 lokaler är utredda och resten 
hittade. Lokalerna, som ligger 80 till 55 m ö h, antas vara strandbundna och mellan ca 10 000 och 9 000 år 
gamla. Tre frågeställningar tas upp i uppsatsen: Varför finns så många lokaler? Vad gjorde man där? 
Varför kom man dit?  
 Utgår man från Risbergs och Karlssons förslag till strandförskjutningskurva från 2006 finner man 
att strandförskjutningen under de första 300 åren är ca 20 m och under nästföljande 300 år bara en 
fjärdedel d.v.s. 5 m. Den stora mängden lokaler (64 st.) under de första 300 åren beror dels på den snabba 
strandförskjutningen och dels på övärldens branta och småskurna topografi som medför att lämpliga 
boplatslägen ständigt flyttar sig. Kanske ser vi här lämningar efter ett jaktlags årsvisa besök för att jaga 
gråsälskutar. Under de nästföljande 300 åren finns endast 11 lokaler (ca 1/6 av lokalerna i tidigare period) 
vilket troligen beror på att Gladö förlorat mycket stränder med lämpliga boplatslägen i och med 
landhöjningen och topografin, att antalet återbesök på lokalerna ökat i och med den mycket långsammare 
strandförskjutningen och att området är ojämnt inventerat.  
 Många av lokalerna är små. Det är oklart om de som är större till ytan kan ha utnyttjats av många 
människor samtidigt eller färre människor upprepade gånger. Några säsongsboplatser har inte lokaliserats 
inom Gladö. Däremot runt Tullinge flygplats 5 km bort finns bl.a. Eklundshovslokalen som bedömts 
kunna vara en säsongsboplats. 
 Den enda resurs som från början kunnat motivera en lång och strapatsrik färd till Hanveden är 
gråsälen. Den är ett flockdjur och kutar i stora mängder på iskanten under vårvintern och är då 
förhållandevis lätt att jaga, något man gjort runt Östersjön i 10 000 år. De många små lokalerna i Gladö är 
troligen strandhugg under säljakten där man väntat in lämplig is eller väder, lagat eller tillverkat 
utrustning, tagit hand om byte, garvat skinn eller fiskat.  
 Varefter tiden gått har de små öarna växt ut till en större skärgård med större biologiska resurser 
både på land och i vatten. Detta har troligen medfört att människor har kunnat stanna längre tid och bl.a. 
jagat säl i öppet vatten, fiskat, plockat sjöfågelägg, jagat sjöfågel när de ruggar. Den stora lokalen 
Eklundshov kan ha varit en plats där många människor samlats i början av sommaren just för att idka 
massfångst på t.ex. gäss i den grunda fladen (flygplatsen). 
 Kanske isen var centrum i en mesolitisk säljägarkultur runt Östersjön och land var periferin. Att 
säljakt haft en stor betydelse genom hela historien ända fram i modern tid står utom allt tvivel. Eller så var 
Hanveden utposten mot isen från centrum på fastlandet, en utpost som med lite tur och stor skicklighet 
kunde ge rika byten och sprida riskerna i en värld med stora klimatförändringar och medföljande 
biologiska förändringar och fluktuationer. Säljägarna var kanske från början dåtidens astronauter skickade 
ut i det okända, superhjältar med hög status. Eller så var det bara vardag och hela familjen lastades på 
kälken och fick hjälpa till med jakt, styckning, skinnberedning eller fiske ute på tomtningen i Gladö.  
 
 
Tack! 
 Jag vill tacka Lillan Ödklint, inte bara för inspiration och många trevliga stunder på kvartsjakt i 
skogen utan också för lånet av hennes förnämliga kartor över Hanveden med olika strandlinjer inritade. 
 
Roger Wikell och Dag Hammar skall ha tack för lägesuppgifter på kvartslokaler som de hittat i Hanveden. 
 
Jag vill också tacka Katarina Frölander, lantmäteriavdelningen på Huddinge kommun för alla fina kartor 
över Gladö jag fått och allt besvär hon haft med mig. 
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