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Figur 6. Flintföremtll frlm Skatmossen utgörs bla�d annat av e� fragmenterad spets, sidoretuscherat
.
spån, tvåsidigt 

retuscherad spets, spånfragment. Skala 1: I (teckning B Nordqvist). 

Sedan kan dessa typologiska dateringar jäm""föras med

geologernas strandförskjutningskurvor för området. På

grundval av dessa oberoende dateringsunderlag går en

förhållandevis god uppskattning av de senpaleolitiska

lokalernas ålder att göra. Därefter är det inte svårt att

gå från dessa tillförlitliga lokaler till de där endast en

staka pilspetsar har påträffats.

När vi nu tittar tillbaka på vår grävning vid Sträng
betong visar det sig att den var starten på ett sökande 

efter tikäldriga lokaler i området. Det hela har varit en 
lång process, från det att vi inte riktigt förstod varför 
:flintspetsen låg O 25 cm ner i den sterila sanden till 
identifierandet av en hel tidsperiod. Processen bestod i 
att undan för undan öka kunskapen och plötsligt så 
dök den ena senpaleolitiska lokalen upp efter den andra. 
Med nyare strandförskjutningskurvor kunde vi också 
konstatera att överlagring var att räkna med under 
denna perioden och att lokalerna kunde vara mycket 

äldre än vad vi någonsin kunde ha förutsett. 
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En mellanneolitisk fångstboplats vid Varberg 

av Robert Hernek 

Inledning 

I stora delar av Halland pågår nu arbetet med att bygga 
dubbelspår längs hela Västkustbanan. Flera arkeolo
giska undersökningar har redan gjorts i samband med 

denna utbyggnad medan de sista beräknas vara färdiga 
i år eller senast under 1997. Inför en ny vägviadukt 
över järnvägen, vid Bläshammar cirka en mil norr om 
Varberg, fick UV Väst under försommaren 1993 till
fälle att undersöka en stenåldersboplats från mellan
neolitisk tid (fornlämning 121 i Lindberg socken). 
Under neolitikum, då havsytan stod cirka 10 meter 
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Figur 1. Området norr om Varberg så som landskapet har sett ut med en havsnivå 10 meter över dagens havsyta. Några av 
de platser som lämnat gropkeramiska fyndmaterial finns utmärkta. Siffrorna markerar följande platser: ]. Lindberg 121 
som behandlas i denna artikel 2. Lindberg 122, 3. Barnabro (undersökt 1984), 4. Toftaås vid nuvarande E6 (undersökt 
1984), 5. Svensgård, 6. Depåfynd från Varbergs innerstad med fynd av tre flintyxor, två mejslar och 24 st långa flintspån. 
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