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lerna är en särpräglad västsvensk och norsk företeelse som indikerar en annan 

ekonomi än den som traditionellt brukar anföras som neolitisk. Att diskutera hur 

ett sådant samhälle kan ha organiserats torde vara en angelägen framtida forsk

ningsuppgift. T synnerhet som människorna verkar ha haft tillgång till en materiell 

kultur som i de flesta avseenden annars framstår som traditionellt neolitisk. 

Tvärpilslokaler 

En omfattande diskussion har handlat om relationen mellan de mesolitiska Lihult

och Ertebölle-materialen och de tidigneolitiska förekomsterna. Någon klarhet är 

svår att uppnå då det inom de flesta aktuella tidigneolitiska lokalerna verkar ha 

funnits äldre mesolitiska bosättningar eller aktiviteter representerade. Medan 

keramikförekomsterna huvudsakligen har tagits för givna och daterats enligt kon

ventionella typologiska kriterier har tvärpilarnas uppträdande behandlats mer ingå

ende (Nordqvist 1996:nff). Tvärpilar förekommer vedertaget inte i betydande 

mängder inom Lihult-lokaler medan de avtar i frekvens i Skåne och i Danmark 

under slutskedet av Ertebölle-tid. Renodlade tidigneolitiska tvärpilslokaler verkar 

vara ett västkustfenomen och hör framför allt Halland, Göteborgsområdet och Bo

huslän till (Sjögren 1991; Källström 1996; Persson 1998a:63ff). Även i södra Norge 

förekommer de i stort antal, flera lokaler undersöktes till exempel inom Svinesunds

projektet där stora mängder tvärpilar tillvaratogs tillsammans med tidigneolitisk 

trattbägarkeramik (T0rhaug 2002:73ff; Gl0rstad 2003:277ff; Jaksland & T0rbaug 

2004:6 5ff; Johansen 2004:31ff). De halländska förekomsternas dateringar och kultur

tillhörighet har ingående och återkommande diskuterats och debatterats (Arbman 

1954:197f; Källström 1996). Jonsäter menar att lokalerna ska dateras till atlantisk 

tid och främst övergången till neolitikum (Jonsäter 1984a:28ff) .  Andra verkar främst 

räkna dem som mesolitiska (Westergaard 1998b:146ff). Försök har gjorts att datera 

lämningarna med ledning av lokalernas nivå över havet och förhållande till 

strandlinjeförskjutningen under mesolitikum och neolitikum. Antagandet har då varit 

att de berörda boplatserna har varit direkt strandanknutna (Persson 1991, 1998b, 

1999; Åkerlund & Nordqvist 1997:73ff). 

Då de flesta undersökningar har berört lager med oklara stratigrafiska förhål-

landen har de olika perioderna endast kunnat skiljas ut genom antaganden gjorda 

med ledning av vedertagna typologier och förekomster i intilliggande landskap. 

Tvärpilar verkar förekomma sporadiskt även under mellanneolitikum och möjligen 

också senneolitikum. Vad som är intressant i det sammanhanget är att samtliga 

typer av pilspetsar som anses ha kronologisk signifikans återkommande förekom-

mer samlat på gropkeramiska lokaler. Den gängse tolkningen är att platserna har 

besökts vid skilda tillfällen men Carlie verkar öppna dörren för att de antaget tidig-, 

mellan- och senneolitiska pilspetsarna i Snapparp egentligen skulle kunna härröra 

från den gropkeramiska fasen (Carlie r988b). Det har även annorstädes föreslagits 

att tväreggade pilar inte bara är samtida med spån pilar utan även att de ökar i antal 

på yngre gropkeramiska lokaler (eg. Liden och Malmer, se Carlie 1988b:16f och 

Hernek 199 5:3 5 ). Hernek menar att detta är tveksamt och oförenligt med de bohus

länska förhållandena. Där avlöser spånpilspetsen den äldre tvärpilen och Hernek 

konkluderar att detta sannolikt gäller även i norra Halland (jfr. Persson 2000:3of). 

Vad som dock är värt att notera är att de pilspetstyper som antas ha kronologisk 

betydelse ständigt framkommer tillsammans. Studerar vi flintmaterialet kan detta 

tolkas antingen som att det finns ett antal platser vilka upprepat har dragit till sig 

aktiviteter eller som att de vedertagna typologiska dateringarna är missvisande. 

Det kan finnas kronologiska skillnader mellan norra och södra Halland, likväl 

som skillnader i materiell kultur vid ett givet tillfälle. Frågan om hur materialen 

egentligen förhåller sig till varandra är fortfarande dåligt utredd. Att tvärpilar upp

träder tillsammans med mellan- och senneolitisk keramik och dessa senare period

ers övriga ledartefakter kan inte enbart bero på att materialen alltid framkommer 

blandade. Till exempel materialet från Maden i Gödestads sn skulle kunna tolkas 

som belägg för att tväreggade spetsar användes under senneolitikum (Nordqvist 

1996:3 rff). Någon riktig klarhet i frågan är dock svår att komma till. 

Större enighet råder beträffande att proportionerna mellan flintredskapen för

ändras under neolitikums inledande skede i det att skrapornas andel ökar medan 

tvärpilarna minskar. I sydvästra Skåne ersätts skivyxor av skivskrapor som den 

dominerande redskapstypen under slutet av tidigneolitikum (Larsson 1984:95). 

I Danmark kan en liknande utveckling iakttas, medan spånteknologin successivt 

försvinner tillsammans med tvärpilarna ökar skrapornas andel bland redskapen 

(Liversage 1992:58). Stora skillnader föreligger mellan olika regioner och i till ex

empel sydvästra Skåne verkar tvärpilslokaler överhuvudtaget ha varit ovanliga. I 

Mats Larssons sammanställning finns en enda lokal där fler tvärpilar än skrapor 

har framkommit trots flera boplatsers datering till äldre delen av tidigneolitikum 

(Larsson 1984:161ff, fig 98). 

Det är med det ovanstående i åtanke påkallat att undersöka om den ovan be

skrivna förändringen i redskapens relativa fördelning och inbördes proportioner 

inom de olika lokalerna vid en jämförelse verkar vara i överenstämmelse med en 

kronologisk sekvens som baseras på keramiktypologi och 14C-dateringar. Platser 
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