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Förord

Marcus Sandekjer
Länsmuseichef, Blekinge museum

Det arkeologiska projektet i samband med byggnationen av europaväg E22:s nya sträck-

ning mellan Sölve och Stensnäs, i Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, är det största 

någonsin i Blekinge och även ett av de större i Sverige. Det arkeologiska fältarbetet ut-

fördes 2011 av runt 50 arkeologer och täckte åtta lokaler längs en ca 15 kilometer lång 

sträcka utmed den numera utdikade sjön Vesan.

Fyndmaterialet blev mycket omfattande och rapportarbetet följaktligen ansenligt. 

Förutom att ha fl yttat Blekinges kända mänskliga historia nära 2 000 år bakåt i tiden 

har projektet givit en rad historiska pusselbitar till hela södra Östersjöområdet, som 

var arenan för de första nomaderna och bosättarna. Tusentals framgrävda föremål och 

fragment har med andra ord både breddat och fördjupat kunskapen om de 450 genera-

tioner som levt och verkat i området under närmare 11 500 år. Projektet har även lett 

till att det nu skrivs licentiatarbeten och doktorsavhandlingar om material från under-

sökningarna, vilket ytterligare bidrar till den arkeologiska forskningen, både i Sverige 

och internationellt. 

Ett så stort arkeologiskt projekt har givetvis krävt betydande insatser av många parter; 

Länsstyrelsen i Blekinge är myndighet och beställare av den arkeologiska undersöknin-

gen, Blekinge museum har varit huvudman för projektet i samarbete med Sydsvensk 

Arkeologi AB, Kalmar läns museum, Riksantikvarieämbetet UV Syd samt Smålands 

museum/Kulturparken Småland. Trafi kverket Region Syd har varit exploatör och fi -

nansiär av hela vägbyggnationen. 

Projektledare för den komplexa verksamheten har varit Elisabeth Rudebeck från 

Sydsvensk Arkeologi AB, biträdande projektledare Mats Anglert på Riksantikvarieäm-

betet UV Syd och Helena Victor på Kalmar läns museum. Projektansvarig på Blekinge 

museum var vid projektstart Th omas Persson och senare Lennart Lilja. Dessa har, till-

sammans med ett stort antal involverade personer, institutioner och företag, gjort pro-

jektet till den framgång det har varit. Arkeologin inför nya E22 har medfört historiska 

inblickar som utan projektet inte varit möjliga. På så sätt har den moderna infrastruktur-

utvecklingen också bäring på förståelsen av det förfl utna och därmed uppfattningen om 

oss själva. Det är en inte minst viktig aspekt av detta vägprojekt.
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Förord

Elisabeth Rudebeck
Projektledare, Sydsvensk Arkeologi AB

I det senaste översiktverket om svensk arkeologi, Sveriges historia 13000 f.Kr. – 600 e.Kr., 

skriver Stig Welinder (2009:112): ”Det uppdragsarkeologiska systemets baksida är att 

utgrävningarna blir ojämnt fördelade i landet. Samhällsbyggnaden – industriområden, 

motorvägar, bostadsområden, järnvägar – styr var det grävs, medan avfolkningsbygder 

blir utan utgrävningar. Landskap som Blekinge, Dalsland, Härjedalen, Lappland lig-

ger på arkeologins skuggsida.”

I den händelse att det trycks en ny upplaga av denna bok är det på sin plats att ta 

bort Blekinge från raden av landskap på arkeologins skuggsida. Under 2011 grävdes det 

som aldrig förr i detta landskap och orsaken var en ny motorväg. Ja, det är så det brukar 

heta, att orsaken till arkeologiska undersökningar är t ex vägbyggen. Men det är fel. Det 

är Kulturmiljölagen som är orsaken, och självfallet de värderingar som ligger bakom 

lagens formuleringar. I lagens 2 kap. § 12 står att ”den som vill rubba, ta bort, gräva ut, 

täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 

fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen” och att ”länsstyrelsen får lämna 

sådant tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i 

rimligt förhållande till fornlämningens betydelse”. Vidare säger lagen att ”som villkor för 

tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga krav på 1. arkeologisk undersökning 

för att dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynd och förmedla resultaten (…)”. 

Detta sagt som påminnelse om att det inte är markexploatering i sig som medför 

arkeologiska undersökningar, utan just det faktum att fornlämningar i Sverige är skyd-

dade enligt lagen.  

Liksom gällande många andra stora vägbyggnadsprojekt hade beslutet om den nya 

sträckan av E22 på Listerlandet föregåtts av fl era utredningar gällande vägens place ring. 

Den första av dessa gjordes redan 1967. Flera olika sträckor utreddes och bedömdes av-

seende miljökonsekvenser, geotekniska aspekter och kostnader. År 1990 fastställde Väg-

verket arbetsplanen för vägbygget. I mitten av 1990-talet utreddes nio (!) olika alter nativ 

för vägens placering mellan Sölve och Stensnäs. Ett av dessa utreddes vidare av Vägverket 

och 2005 fattade Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet beslut om att tillåta det 

föreslagna alternativet. Det kom dock att dröja ytterligare några år innan den konkreta 

planeringen kunde fortsätta.

De många alternativen till vägens placering kan tyckas förvånande, med tanke på 

att själva landskapet i det här fallet satt snäva gränser för lokalisering av vägen. Öster 

om Ryssberget, den befi ntliga järnvägen och den utdikade sjön Vesan återstår ett smalt 
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obebyggt landområde innan Östersjön tar vid, vid Norje är det på sina ställen mindre 

än 50 meter brett, och där ligger den ”gamla” E22:an. Just dessa begränsande faktorer 

kom att medföra gynnsamma förutsättningar för arkeologin genom att mer än hälften 

av vägsträckan, drygt åtta kilometer, lades alldeles intill eller nära strandkanten av forn-

sjön Vesan. Som framgår i rapporterna har denna sjö (havsvik, lagun) haft olika utbred-

ning och utseende genom årtusendena, men eftersom nivåerna längs med vägområdet 

är mellan ca 0 och 10 meter över havet har strandmiljöer från fl era tidsperioder blivit 

tillgängliga för arkeologisk undersökning.

De arkeologiska insatserna i samband med planeringen av den nya vägen tog sin 

början 1998, då de första utredningarna gjordes. Kompletterande utredningar för alter-

nativa vägsträckningar gjordes 1999 och därefter dröjde det 10 år innan de arkeologiska 

förberedelserna återupptogs. År 2009 gjordes utredningar och år 2010 förundersök-

ningar. Redan efter dessa begränsade insatser stod det klart att det fanns omfattande 

och komplexa lämningar i området. Den särskilda undersökningen genomfördes mel-

lan maj och september 2011 och vägen började byggas i december samma år. Ett par 

mind re, men till sina resultat mycket betydelsefulla, undersökningar gjordes inom ett 

par tilläggs ytor år 2012.

De arkeologiska undersökningarna har gett resultat som vida överträff at våra förvänt-

ningar. Vi har dessutom lärt känna det här sammansatta landskapet ”på djupet”, och 

den kunskapsprocess som detta innebar för alla inblandade har medfört ett viktigt kun-

skapslyft för svensk arkeologi. Vi vet nu bättre vad som krävs då framtida planerings-

underlag ska tas fram.

Det är mycket som är säreget med detta arkeologiska projekt: landskapets historia, 

de komplexa lagerföljderna på fl era lokaler, liksom exceptionellt goda bevaringsförhål-

landen – på någon plats för organiskt material, på en annan plats för urnegravar och på 

ytterligare andra platser för mångtusenåriga hyddlämningar. Det säregna gäller också 

projektets organisation, där fem institutioner har samarbetat. Olika arbetskulturer, syn-

sätt och praxis har fått stötas och blötas mot varandra. Både utgrävningarna och rap-

porterna har självfallet präglats av platsledarnas respektive institutionella anknytning. 

Ledstjärnan för rapportarbetet har hela tiden varit att rapporterna ska vara användbara 

i den arkeologiska forskningen. I den separata fördjupningsdelen av projektet kommer 

utvalda teman att sättas in ett regionalt, ett sydskandinaviskt och ett Östersjöperspektiv.

Slutligen några ord om miljöhistoriska undersökningar, som idag är en självklar del 

av arkeologiska projekt. De paleoekologiska analyserna som ingår i E22-projektet är om-

fattande och i fördjupningsdelen kommer resultaten att vävas samman med de arkeo-

logiska resultaten. Det kan emellertid redan nu konstateras att det sällan blir så tydligt 

som i detta projekt att mänsklig kultur måste förstås i relation till naturliga processer 

och landskapsförändringar. Varken cirkulära ansamlingar av fl intor, gediget byggda hyd-

dor med överdimensionerade härdar, små fl intbitar med slitskador, fi sksyrningsgropar, 

stenkonstruktioner över brandgravar eller båthus skulle vara begripliga utan kunskaper 

om exempelvis jordarternas utbredning, transgressionsförlopp, globala klimathändelser, 

salthalten i Östersjön, den lokala faunan och vattendjupet i Vesan.

Jag vill också särskilt framhålla LIDAR-kartornas betydelse för vår förståelse av 

sambandet mellan människor och landskap. Dessvärre hade vi inte tillgång till dessa 

kartor då projektet planerades, men efter att de blev tillgängliga kom de att bli mycket 

betydelsefulla i samband med både analyser och tolkningar.





16

Norje Sunnansund

16

Norje Sunnansund

Kronologischema

Period Cirka tid f Kr/e Kr

Senpaleolitikum 13000–9600 f Kr

Tidigmesolitikum 9600–6700

Mellanmesolitikum 6700–5500

Senmesolitikum 5500–4000

Tidigneolitikum I 4000–3500

Tidigneolitikum II 3500–3300

Äldre mellanneolitikum (MN AI–V) 3300–2800

Yngre mellanneolitikum (MN B) 2800–2300

Senneolitikum I 2300–1950

Senneolitikum II 1950–1700

Äldre bronsålder period I 1700–1500

Äldre bronsålder period II 1500–1300

Äldre bronsålder period III 1300–1100

Yngre bronsålder period IV 1100–900

Yngre bronsålder period V 900–700

Yngre bronsålder period VI 700–500 

Förromersk järnålder 500–Kr f f Kr

Äldre romersk järnålder Kr f–200 e Kr

Yngre romersk järnålder 200–400 

Folkvandringstid  400–550

Vendeltid 550–800

Vikingatid  800–1050

Tidig medeltid 1050–1200

Högmedeltid 1200–1350

Senmedeltid 1350–1550

Historisk tid 1550– e Kr
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• Under fem månader på sommaren och hösten 2011 genomfördes en särskild arkeo-

logisk undersökning samt en förundersökning av tilläggsytor i anslutning till forn-

lämningarna Ysane 44, 79, 80, 92 och 93. En förundersökning i form av schaktöver-

vakning genomfördes därutöver i anslutning till fornlämningen Ysane 44, under 

drygt en vecka sommaren 2012.

• Undersökningarna utfördes inför byggandet av den nya sträckningen av väg E22, mel-

lan Sölve och Stensnäs i Blekinge län. De ingick som en del i ett större arkeologiskt 

projekt (E22-projektet). Utförare av undersökningarna var Blekinge museum, med 

samarbetsparterna Kalmar läns museum, Sydsvensk Arkeologi AB, Kulturparken 

Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. Uppdragsgivare 

var Länsstyrelsen i Blekinge län och Trafi kverket Distrikt Syd bekostade undersök-

ningen. 

• Undersökningsområdet utgjordes delvis av åkermark som låg på ytan av den utdikade 

sjön Vesan, och delvis av moränimpediment. Sammanlagt undersöktes 17 400 m². 

Undersökningarna var relativt arbetsintensiva, de inbegrep som mest ett femtontal 

arkeologer och innebar omkring 48 manmånaders fältarbete.

• Undersökningen berörde en boplats från jägarstenålder (tidig- och mellanmesoli-

tikum), som daterades till 7600–6600 f Kr (Ysane 44). Den del av boplatsen som 

berördes var omkring 2000 m². Fyndinsamlingen skedde främst genom rutgräv ning 

och vattensållning.

• Från den mesolitiska boplatsen tillvaratogs 82 kg oorganiskt fyndmaterial i form 

av fl inta, kvarts och övrigt stenmaterial, främst diabas. Därutöver insamlades ett 

organiskt fyndmaterial i form av 17 kg avfallsmaterial från djurben, 34 bitar män-

niskoben, 287 st delar av eller hela ben- och hornartefakter. Dessutom tillvaratogs 

hartsbitar, tjärbloss och ett fåtal bearbetade träpinnar samt hasselnötter och fröer 

från bland annat skogskornell, körsbär, hägg, hallon och blåhallon.

• Inom den mesolitiska boplatsen påträff ades ett litet antal anläggningar. Spår av 

en hittills okänd matlagningsprocess från mesolitikum, i form av syrning av mört, 

dokumenterades i en av anläggningarna. Genom analyser av det litiska materialet 

framkom även en möjlig hydda, en mindre aktivitetsyta och en kvartsslagplats. Un-

der en längre period har platsen främst utgjort en del av en boplats, troligen nästan 

året runt, för en större grupp människor som har vistats där vid upprepade tillfällen.



18

Norje Sunnansund

18

Norje Sunnansund

• Ny kunskap som har erhållits kring tidigmesolitikum rör ekonomi, säsongsmässighet 

och kontakter mellan olika områden. Det rika organiska materialet har förtydligat 

fi skets betydelse som basnäring.

• Undersökningen berörde också spår av röjning och markanvändning i form av ett 

trettiotal röjningsrösen, stenröjda ytor och ett par stensträngar inom ytor på två 

impediment (Ysane 79 och 80). Dessa daterades till perioden romersk järnålder–

vendeltid, respektive tidigmodern/modern tid. Vid undersökningen framkom också 

en svårtolkad fyndtom stensättning med järnåldersdatering, som sannolikt kan rela-

teras till röjningen (Ysane 92). Därutöver påträff ades ett blandat mindre boplats-

material från mesolitikum och järnålder (Ysane 93).

• Ny kunskap som har erhållits kring järnåldern genom undersökningarna rör mark-

utnyttjande och även möjliga rituella aspekter på denna. Resultaten utgör ett vik-

tigt komplement till den järnåldersboplats som påträff ades vid Lussabacken norr 

(Ysane 41). 
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Elisabeth Rudebeck och Mathilda Kjällquist 

Inför utbyggnad av ny sträckning av väg E22, sträckan Sölve–Stensnäs, Sölvesborgs och 

Karlshamns kommuner genomförde Blekinge museum med samarbetspartners mellan 

16 maj och 21 oktober 2011 en särskild arkeologisk undersökning inom Norje Sunnan-

sund, belägen inom fastigheterna Norje 77:3, Norje 79:1 och Norje 80:1 i Ysane socken, 

Blekinge län (fi gur 1-3). Undersökningen genomfördes enligt beslut och handlingar 

från uppdragsgivaren, Länsstyrelsen i Blekinge län (Bilaga 1). Trafi kverket Distrikt 

Syd bekostade undersökningarna. Området för den aktuella undersökningen låg strax 

Figur 1 Sydskandinavien och 

sydöstra Östersjöområdet med Lister-

landet markerat, © Esri. Karta: Anders 

Edring, Sydsvensk Arkeologi.

Skala 1:5 800 000.

Southern Scandinavia and the south-

east Baltic with the Listerlandet pen-

insula highlighted.

0 100 200 km
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Figur 2a Listerlandet med väg-

sträckningen för nya E22 mar kerad 

på Vägkartan, © Lantmäteriet [LMV 

dnr 2013/00859]. Skala 1:100 000.

The region of Listerlandet with the 

planned course of the new E22 motor-

way highlighted.
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N

0 1 000 2 000 m

Lussabacken norr

Damm 6Bro 597

Norje Sunnansund

Yta 7

Norje Nordansund

Yta 9b

Gunders väg

Gustavstorpsvägen

Pukavikskogen

Norjeskogen & Norjegravfälten

Figur 2b Vägsträckningen med 

under sökningslokaler inom E22-

projektet och deras namn på Orto-

fotot, © Lantmäteriet [LMV dnr 

2013/00859]. Skala 1:50 000.

The planned course of the new motor-

way with the archaeological sites ex-

cavated as part of the E22 project.
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Figur 3 Fastighetskartan med väg-

sträckan för nya E22 och under-

sökningslokalen Norje Sunnansund 

markerad med rött. Skala 1:10 000.

© Lantmäteriet [LMV dnr 2013/00859]. 

The property map with the planned 

course of the new E22 motorway and 

the Norje Sunnansund site highlighted 

(red).
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Tabell I Lista över de i E22-projektet ingående undersökningslokalerna år 2011–2013 med lokalbeteckning, typ av undersökning, lokalnamn, 

fornlämningsnummer och undersökningsår (jfr figur 2b). List of all sites excavatedas part of the E22 Project 2011–2013.

Lokalbeteckning Typ av undersökning Namn Fornlämningsnummer Undersökningsår

Lokal 8/9 SU Lussabacken norr Ysane 35:1 & 41 2011

Damm 6 SU Damm 6 Ysane 88 2011

Lokal 12 SU & FU Norje Sunnansund Ysane 44, 79, 80, 92 & 93 2011 & 2012

Lokal 13 SU Norje Nordansund Ysane 47 2011

Lokal 14 SU 2011 & FU 2012 Norjeskogen och Norjegravfälten Ysane 14:1, 49 & 81 2011 & 2012

Lokal 15 SU Pukavikskogen Ysane 52, 56, 59, 97 2011

Lokal 19 SU & FU Gustavstorpsvägen Mörrum 239, 240 & 241 2011

Yta 7 AU, steg 2 Yta 7 Ysane 84, 85, 86 & 87 2011

Yta 9b Inventering Yta 9b - 2011

Bro 597 FU Bro 597 Ysane 95 & 96 2012

Ny sträckning av väg 529 AU Gunders väg - 2013

sydväst om samhället Norje och utgjordes av en total undersökningsyta om 17 400 m². 

Därutöver tillkom en undersökningsyta på 9600 m² vid förundersökning av tilläggs-

ytor, samt omkring 400 m² vid en förundersökning i form av schaktövervakning un-

der 2012 (för detaljer se kapitlet Genomförande, prioriteringar och övergripande metodik).

Den särskilda undersökningen hade föregåtts av en utredning steg 1 och en kom-

pletterande utredning steg 1 år 1998 och 1999 (Aspeborg & Persson 1999a, 1999b), en 

förstudie/arkeologisk utredning steg 1 år 2009 (Aspeborg 2009), en utredning steg 2 

år 2009 (Aspeborg & Lagerås 2009) och en förundersökning år 2010 (Rudebeck m fl  

2010). Den undersökning som rapporteras här omfattar delar av de vid utredningen 

defi nierade fornlämningarna Ysane 44 (mesolitisk boplats), Ysane 79 och 80 (fossila 

åkermarks områden) samt de vid den särskilda undersökningen defi nierade fornläm-

ningarna, Ysane 92 (stensättning) och Ysane 93 (mesolitisk boplats) (FMIS). 

Vid utredningen 1999 gavs impedimentet i den norra delen av området beteckning en 

Lokal 12. Denna beteckning gällde även under den särskilda arkeologiska undersökning en 

och först inför avrapporteringen gavs lokalen namnet Norje Sunnansund. 

Norje Sunnansund var en av elva lokaler som blev föremål för undersökning inom 

E22-projektet (fi gur 2b; tabell I). År 2011 genomfördes särskilda arkeologiska under-

sökningar, och i vissa fall även förundersökningar, på sju lokaler: Lussabacken norr, 

Damm 6, Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen med Norjegravfältet, 

Pukavikskogen och Gustavstorpsvägen. Samma år gjordes även en arkeologisk utred-

ning inom Yta 7, en ca 1580 m lång sträcka mellan Norje Sunnansund och Norje 

Nordansund, och en inventering inom Yta 9b, öster om Norjeskogen. År 2012 tillkom 

en förundersök ning i form av schaktningsövervakning vid Norje Sunnansund och på 

lokalen Bro 597 samt en förundersökning vid Norjegravfältet. År 2013 gjordes en arkeo-

logisk utredning i anslutning till ny sträckning av väg 529, sydost om Norjegravfältet.

Organisation och uppföljning

Blekinge museum var huvudman för projektet, som var ett regionalt samarbetsprojekt 

tillsammans med Kalmar läns museum, Smålands museum/Kulturparken Småland, 

Sydsvensk Arkeologi AB samt Riksantikvarieämbetet UV Syd. Ansvarig för projektet, 

fram till pensioneringen 2013-09-30, var avdelningschef Th omas Persson, Blekinge Mu-

seum. Ansvaret innehades därefter av Lennart Lilja, stabschef vid Blekinge museum. 

Projektledningen utgjordes av projektledare Elisabeth Rudebeck, Sydsvensk Arkeologi 

AB, biträdande projektledare Helena Victor, Kalmar läns museum, och biträdande 

projekt ledare Mats Anglert, Riksantikvarieämbetet UV Syd. 
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För fältundersökningen av Norje Sunnansund ansvarade platsledare Mathilda 

Kjällquist, Riksantikvarieämbetet UV Syd, biträdande platsledare Åsa Alering, Kultur-

parken Småland och biträdande platsledare Bo Knarrström, Riksantikvarieämbetet UV 

Syd. Förutom platsledarna deltog följande personer i undersökningen av Norje Sunnan-

sund: Karin Berggren, Adam Boethius, Ilona Carlsson, Andreas Emilsson, Linda Fred-

riksson Engström, Emelie Grönberg, Karina Hammarstrand Dehman, Erik Johansson, 

Klas-Holger Jönsson, Ola Kronberg, Anne Naumanen, Magnus Reuterdahl och Johan 

Åstrand (fi gur 4).

För avrapporteringen ansvarade Mathilda Kjällquist samt Andreas Emilsson, Kultur-

parken Småland. I analys- och rapportarbetet har även Mats Anglert, Riksantikvarie-

ämbetet UV Syd; Adam Boethius, Riksantikvarieämbetet UV Syd; Anna Broström, 

Riksantikvarieämbetet UV Syd; Bo Knarrström, BWK consulting; Ola Kronberg, Riks-

antikvarieämbetet UV Syd; Erik Ogenhall, Riksantikvarieämbetet UV GAL; Carl Pers-

son, Fornforskaren AB; Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad samt Elisabeth 

Rudebeck, Sydsvensk Arkeologi AB deltagit. 

Under fältsäsongen, mellan 2011–04–26 och 2011–10–13, hölls 16 uppföljningsmöten 

mellan Länsstyrelsen i Blekinge län och projektledningen och under rapporttiden, mel-

lan 2011–10–28 och 2013–13–31, hölls fem möten. Anteckningar från mötena fördes av 

Länsstyrelsen. Handlingsplaner för rapportering och publicering av projektet lämnades 

till Länsstyrelsen 2012–05–24. Dessa omfattade dels projektet som helhet, dels de en-

skilda undersökningslokalerna.

Enligt Trafi kverkets önskemål hölls ett byggmöte per månad under fälttiden, dvs 

sammanlagt sex möten, mellan 2011–04–28 och 2011–10–05. På byggmötena med-

verkade representanter för Trafi kverket, Länsstyrelsen och Blekinge museum samt pro-

jektledare och biträdande projektledare. Protokoll från mötena fördes av Trafi kverket. 

Enligt Länsstyrelsens beslut har Blekinge museum månatligen redovisat upparbetade 

kostnader till Trafi kverket och Länsstyrelsen. 

För planering och intern uppföljning av fältarbetet hölls möten mellan projektled-

ningen och platsledare varannan vecka mellan 2011–06–13 och 2011–09–19, sammanlagt 

åtta möten. Dessutom upprätthölls kontakt mellan projektledningen och platsledare i 

stort sett dagligen under fältarbetstiden.

Under fältsäsongen hölls inledningsvis möten med all personal på Norje Sunnan-

sund för att diskutera arbetsfördelning, inmätning, dokumentationsrutiner, skydds-

föreskrifter. Därefter hölls möten veckovis eller vid behov. 

För den interna planeringen och uppföljningen av rapportarbetet hölls 18 rapport-

möten mellan projektledning, platsledare och experter under tiden november 2011 till 

november 2014. Mötena hölls vanligen var sjätte vecka, med något längre mellanrum 

under semestertid och julhelg. Från dessa möten fi nns minnesanteckningar. 

Introduktion för personalen och temadagar

Personalen som deltog i fältarbetet fi ck information om projektet i samband med att an-

ställningarna började, dels genom att förundersökningsrapporten och undersöknings-

planen för den särskilda undersökningen skickades digitalt till all personal, dels genom 

bildvisning med information om resultat från förundersökningarna och det planerade 

upplägget av de särskilda undersökningarna. 

Vidare arrangerades fyra temadagar under utgrävningstiden för samtlig personal. 

Dessa baserades på personalens önskemål. Den 22 juli var temat litisk teknologi, med 

intro duktion av Bo Knarrström, demonstration av fl inttillhuggning av Dan Kärrefors 

och efterföljande diskussion. Den 27 juli föreläste Nils-Olof Svensson om kvartärgeologi 

och strandförskjutning kring Vesan. Den 30 augusti höll Björn Nilsson, Södertörns hög-

skola, föredrag om mesolitikum i Blekinge och om projektet rörande submarina läm-
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ningar längs Blekingekusten. Den 6 september höll Fredrik Hallgren, Kulturmiljövård 

Mälardalen, föredrag om mesolitikum, med utgångspunkt i undersökningarna av Kanal-

jorden i Motala. Den 23 augusti arrangerades också en heldagsexkursion till kultur-

miljöer och fornlämningar i Blekinge, ledd av Th omas Persson. 

Resurspersoner

Som ett led i kvalitetsarbetet knöts ett antal resurspersoner med relevant kompetens 

till projektet. Dessa var professor emeritus Björn Berglund, kvartärgeolog och specialist 

inom Östersjöns historia, vegetationshistoria, strandlinjeförskjutning och kulturland-

skap i Blekinge och fi l dr Björn Nilsson, Södertörns högskola, specialist inom Blek inges 

förhistoria, särskilt stenålder samt docent Tore Artelius, Riksantikvarie ämbetet UV 

Väst, specialist på forntida gravskick och gravplatser, religiösa traditioner och ritu alers 

form och meningsinnehåll. Från Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäo logie 

(ZBSA), Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf an litades 

forsk ningschef Berit Valentin Eriksen och fi l dr Harald Lübke, båda speciali serade på 

äldre stenålder, landskapsarkeologi och fl intteknologi. Av olika skäl kom några av resurs-

personerna att utgå eller bytas ut. Tore Artelius tragiska bortgång innebar en stor förlust, 

inte bara för E22-projektet utan för svensk arkeologi i stort. Berit Valentin Eriksen och 

Harald Lübke fi ck förhinder och istället besöktes undersökningarna under två dag ar av 

fi l dr Sönke Hartz, stenåldersexpert vid Archäologisches Landesmuseum, Schloss Got-

torf, och mesolitikumexperten professor Mikhail Zhilin, Institute of Archaeology RAS, 

Stone Age Department i Moskva. 

Vid Hartz och Zhilins besök diskuterades aktuell forskning rörande mesolitikum 

kring Östersjön och dessutom knöts viktiga forskningskontakter. Berglund bidrog med 

värdefulla synpunkter på de paleoekologiska analyserna inom projektet och både Berg-

lund och Nilsson besökte utgrävningarna och deltog i diskussioner med projektledning en 

och personalen. 

Figur 4 Fältpersonal vid undersök-

ningen. Från vänster till höger:

The crew at Norje Sunnansund during  

the excavation in 2011. Left  to right:

Linda Fredriksson Engström, Ilona 

Carlsson, Ola Kronberg, Anne Nau-

manen, Bo Knarrström, Karin Berg-

gren, Mathilda Kjällquist, Adam 

Boethius, Emelie Grönberg, Karina 

Hammarstrand Dehman, Erik Jo-

hansson, Andreas Emilsson, Krister 

Karlsson (grävmaskinsförare), Klas-

Holger Jönsson, Åsa Alering, Fredrik 

Pagels (dumperförare). På bilden 

saknas Magnus Reuterdahl och Jo-

han Åstrand.
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Förmedling

I enlighet med Länsstyrelsens beslut begränsades förmedlingsinsatserna under fälttiden 

2011 till föredrag om projektet med efterföljande guidade visningar på en eller fl era av 

undersökningslokalerna. Dessa visningar arrangerades vid fyra tillfällen under juni–

augusti. Guidningarna annonserades i förväg i lokalpressen och på Blekinge museums 

hemsida. Dessutom hölls guidade visningar på lokalerna under Arkeologidagen den 28 

augusti. Förutom dessa arrangemang besökte ett stort antal personer, huvudsakligen 

yrkesverksamma arkeologer, forskare och studenter, undersökningarna i samband med 

fältarbetet. Samtliga visningar och besök framgår av Bilaga 2.

Under tiden för rapportarbetet 2012–2014 hölls fl era föredrag och föreläsningar om 

projektet vid olika arkeologiska arrangemang och seminarier på olika platser i landet. 

Också dessa visas i Bilaga 2.

Inom ramen för Blekinge museums pedagogiska verksamhet arrangerades utgräv-

ning för skolbarn och skolungdom från skolor i Blekinge vid tio tillfällen under sep-

tember och oktober 2011. Barnen fi ck prova på att gräva på lokalen Norje Nordansund, 

under ledning av platsledare och personal på lokalen samt museipedagog Ola Palmgren, 

Blekinge museum. 

Analyser

Osteologiska analyser har utförts av Adam Boethius, Riksantikvarieämbetet UV Syd. 

Litisk teknologi har analyserats av Bo Knarrström, BWK Consulting, och Mathilda 

Kjällquist, Riksantikvarieämbetet UV Syd. Analyser avseende paleoekologi och strand-

linjer samt pollenanalyser har utförts av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. 

Makrofossil har analyserats av Anna Broström, Riksantikvarieämbetet UV Syd. 
14C-analyser utfördes av 14CHRONO Centre, Queens University Belfast samt Ång-

strömlaboratoriet, Tandemlaboratoriet, Uppsala universitet. Bergartsanalyser har gjorts 

av Erik Ogenhall, Riksantikvarieämbetet UV GAL. Vedartsanalyser har utförts av Erik 

Danielsson, Vedlab, och Ulf Strucke, Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Slitspårsana-

lyser på kvarts har utförts av Helena Knutsson, Stoneslab. Analyser av benhantverket 

har utförts av Éva David, Le laboratoire de Préhistoire et technologie, Centre National 

de la Recherche Scientifi que, Frankrike.

Rapportupplägg

Rapportens syfte är att i enlighet med Länsstyrelsens beslut redovisa basdokumenta-

tionen i form av skalenliga planer, mätdata, beskrivningar, redovisning av metoder och 

genomförande, grundläggande arkeologiska resultat, en värdering av måluppfyllelsen 

i relation till undersökningsplanen. I rapporten besvaras även Länsstyrelsens frågor i 

förfrågningsunderlaget. För hanterbarhetens skull är bilagorna tryckta i en separat del.

Undersökningsområdet ansluter till den numera utdikade fornsjön Vesan. Vesan-

sänkan bildades efter inlandsisens avsmältning som ett sund mellan Listerlandet i sydost 

och Ryssberget i väster. Som en följd av skiftande havsnivåer och landhöjning har Vesan 

genomgått olika stadier och ömsom varit sjö, havsvik, lagun och våtmark. Som en bak-

grund till den arkeologiska redogörelsen följer därför först kapitlet Klimat, strandför-

skjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år, som behandlar Vesan-

områdets landskapsutveckling i ett långtidsperspektiv. Mer detaljerade uppgifter om 

strandlinjer, naturmiljö och kulturlandskap redovisas i kapitlen som avhandlar de tids-

perioder från vilka det dokumenterats mänsklig aktivitet på lokalen. 
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Inledning

I nästa kapitel, Topografi , fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar, behandlas 

lokalens topografi , fornlämningsmiljön i närområdet och tidigare arkeologiska insat-

ser på lokalen, dvs. huvudsakligen resultat från utredningar och förundersökning. I 

kapitlet Undersökningens syfte redovisas syfte och målsättning, med utgångspunkt från 

undersökningsplanen. I följande kapitel, Genomförande, prioriteringar och övergripande 

metodik redovisas genomförande och metoder, utifrån undersökningsplanen, samt de 

revideringar som gjordes i samband med den särskilda undersökningen och orsakerna 

till dessa. Det efterföljande kapitlet, Platsens stratigrafi ska förhållanden, behandlar de 

särskilda stratigrafi ska förutsättningarna på platsen. De följande kapitlen redovisar i tur 

och ordning källkritik, undersökningsresultat och tolkningar avseende Mesolitiska läm-

ningar respektive Röjning och markanvändning under järnålder och historisk tid. För varje 

aktuell tidsperiod redovisas resultaten av paleoekologiska och andra naturvetenskapliga 

analyser rörande naturmiljö, strandlinjer samt ekonomi och människors påverkan på 

landskapet. Detsamma gäller analysresultat rörande olika typer av fyndmaterial. Varje 

kronologiskt avsnitt avslutas med en sammanfattning. Också kapitlet Fasindelning och 

kulturhistorisk tolkning är kronologiskt ordnat. I kapitlet görs även utvikningar till och 

jämförelser med de andra lokalerna som undersöktes inom E22-projektet samt till an-

dra relevanta platser i Sydskandinavien och Östersjöområdet.

I kapitlet Utvärdering görs en återkoppling till undersökningens syfte enligt under-

sökningsplanen och de revideringar som gjordes. Metoder, prioriteringar och resultat 

utvärderas utifrån fl era aspekter, bl a med avseende på undersökningsmetoder i samband 

med utredning och förundersökning. Därefter följer en engelsk sammanfattning, som 

tar upp de viktigaste arkeologiska resultaten från undersökningen. Rapporten avslu-

tas med Administrativa och tekniska uppgifter. Därefter följer ett appendix med de ¹⁴C-

dateringar som ses i fi gur V.

Om inget annat anges är fotografi erna tagna av Blekinge museum.

Bilagorna 1–15 fi nns i pdf-format på den bifogade CD-skivan. De omfattar listor 

över Länsstyrelsens handlingar, en lista över förmedlingsinsatser, besökare och informa-

tion om projektet i olika fora. Bilagorna därefter utgörs av osteologisk basdata, analys-

rapporter kring bergart, makrofossil, pollen och kvartärgeologi. Sedan följer en kort 

studie av fl intförekomsten i området, en förteckning över kontaminerade 14C-prover, en 

kommentar från Göran Possnert kring tre kontaminerade 14C-prover, vedartsanalyser, 

slitspårsanalyser av kvarts, samt en översiktsplan med numreringen av grävenheterna på 

den mesolitiska boplatsen. Därefter följer listor över anläggningar och fynd. På CD:n 

fi nns även en excel fi l över fynden.
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Klimat, strandförskjutning och 

landskaps utveckling i Vesanområdet 

under 11 700 år

Carl Persson, Anna Broström och Nils-Olof Svensson

Inledning

Den övergripande ambitionen med de paleoekologiska ana-

lyserna inom E22-projektet är att beskriva valda aspekter av 

landskapsutvecklingen i undersökningsområdet, och främst 

kring fornsjön Vesan, ända tillbaks till tiden då land blott-

lades i området genom Baltiska issjöns tappning vid Bill-

ingen, omkring 9600 f Kr (Andrén m fl  2002 & 2007). Bland 

de faktorer som påverkat människors liv i området kan näm-

nas klimatförändringar, förändringar i fauna och vegeta-

tion, strandlinjeförskjutningar samt förändringar i havets 

produktivitet och salthalt. Kunskapen om den naturliga 

omgivning en utgör således en nödvändig förutsättning för 

de arkeo logiska tolkningarna.

De olika paleoekologiska analyserna syftar mer specifi kt 

till information om:

• Områdets vegetations- och kulturlandskapshistoria.

• Strandförskjutningens förlopp och variationer i Vesan-

bassängen, framför allt för att kunna förstå bosätt-

ningsmönster i området under olika tider.

• Lokal vegetation och spår efter användning och hantering 

av växtmaterial i aktivitetsområden och på boplatser.

Resultaten av de paleoekologiska undersökningarna inom 

projektet som helhet kommer att presenteras i en rapport, 

som färdigställs efter det att rapporterna över de enskilda 

lokalerna har publicerats.

För att förtydliga de arkeologiska resultaten från de en-

skilda undersökningslokalerna har befi ntlig kunskap om 

klimat, strandlinjer, vegetation och fauna sammanställts i 

detta kapitel. Här redovisas även en del av de preliminära 

resultat av projektets paleoekologiska och arkeologiska un-

dersökningar som är av relevans för förståelsen av klimat- 

och miljöförändringar. Att i ett inledande kapitel både redo-

visa förutsättningar för landskapsanalysens genomförande, 

dvs kunskapsläget, och resultat från undersökningarna kan 

tyckas motsägelsefullt. Vi menar emellertid att resultaten 

avseende både arkeologiska lämningar och paleoekologiska 

analyser inte skulle kunna förstås endast mot bakgrund av 

det kunskapsläge som rådde före det att projektet påbörjades. 

Genom att kombinera studier av sedimentlagerföljden i Ve-

sans centrala del med analyser av strandnära sediment från de 

olika lokalerna samt resultat av pollen- och makrofossilana-

lyser från de arkeologiska lämningarna har vi fått ny kunskap 

om miljöutvecklingen i området. De paleoekologiska under-

sökningarna har utgått från olika rumsliga och kronologiska 

perspektiv. Det fi nns därför inte något helt själv skrivet sätt 

att presentera miljöbeskrivningar och resultat från paleo-

ekologiska analyser. I detta kapitel har vi kombinerat behovet 

av en bred kontextualisering med mer avgränsade arkeolo-

giska frågeställningar genom följande uppdelning:

• I avsnittet Klimatets, strandlinjens och landskapets föränder-

lighet kommer sambandet mellan arkeologin och de natur-

vetenskapliga analyserna att diskuteras kort. I detta sam-

manhang redovisas metoder och resultat ur ett perspektiv 

som betonar det generella och principiella. Ambitionen 

är att ge en bild av den allmänna utvecklingen av klimat, 

havsnivåer, fl ora och fauna i Sydskandinavien under Holo-

cen. Denna generella beskrivning kompletteras med en 

kort redovisning av mer kortvariga förändringsprocesser.

• I avsnittet Vesanbassängen 9700 f Kr till nutid används ge-

nerella och regionala data för att beskriva utvecklingen 

vid Vesanbassängen. Ambitionen är att ge en bild av ut-

vecklingen från slutet av istiden till sänkningen av Vesan 

under 1800- och 1900-talen.
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I såväl de olika analyserna som för rent illustrativa syften 

har terrängmodeller grundade på Lantmäteriets LIDAR-

data (Light Detection And Ranging) använts [© Lantmäteriet 

i2012/892]. Höjddata är genererad genom laserscanning av 

landskapet från fl ygplan och har använts för att ta fram höjd-

skuggade detaljkartor (för en beskrivning av metoden, se 

www.lantmateriet.se). De översiktliga modellerna har ut-

gått från höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 eller 5 m.

Klimatets, strandlinjens och 
landskapets föränderlighet

Femtontusen år har passerat sedan inlandsisen försvann från 

Listerlandet (Anjar m fl  2014) och under den tiden har stora 

variationer i klimatet, strandlinjen och landskapet påver-

kat människans livsvillkor (fi gur I). För att kunna beskriva 

förändringarna i detta långa tidsperspektiv måste vi använda 

oss av fl era parallella tidsskalor: årtal före nu (BP), årtal före 

och efter Kristi födelse (f Kr och e Kr), geologiska krono-

zoner, östersjöstadier och arkeologiska perioder samt data 

om sommartemperatur, strandlinjeförskjutningen, vegeta-

tionsutvecklingen och faunan (fi gur II).

Processer på global, regional (Skandinavien/Östersjön) 

och lokal (Listerlandet/Vesan) nivå har samverkat i de föränd-

ringar som skett. Vid istidsmaximum var den globala havs-

nivån 125 m under dagens, eftersom vattnet var bundet i in-

landsisarna. En global temperaturökning frigjorde sötvatten 

ur istidens inlandsisar över Nordamerika och Skandinavien 

samt delvis över Antarktis och Grönland. Den skandi naviska 

inlandsisens mäktighet tyngde ned jordskorpan regionalt 

Figur I Strandförskjutningskurva för Blekingekusten, 14 500 år se-

dan till nutid (eft er Berglund & Sandgren 2010, figur 10).

Figur II (till höger) Sammanställning av klimat, strandlinje, växtlighet 

och djurliv i Blekinge under de senaste 15 000 åren, redovisat tillsam-

mans med flera tidsskalor och kronologier: årtusenden före nutid, år-

tusenden före/eft er Kristi födelse, arkeologisk kronologi, geologisk kro-

nologi och kronozoner. Figuren baseras på en figur av Liljegren (1999) 

på sidan 29 i Atlas över Skåne och har reviderats med uppgift er och 

data enligt nedan.

Gränserna mellan kronozonerna under sen- och postglacial tid har 

i huvudsak angivits enligt Björkman (2007). Gränsen mellan senglacial 

och postglacial tid (yngre dryas och preboreal) har dock angivits en-

ligt Björck m fl (1997). Sedan inlandsisen lämnade Blekinge har strand-

linjen ändrats på grund av världshavens nivå, landhöjningen samt att 

innanhavet Östersjön tidvis varit isolerat. De fyra Östersjöstadierna 

som kan urskiljas är: Baltiska issjön, Yoldiahavet, Ancylussjön och Lit-

torinahavet. Klimatet representeras här av en rekonstruktion av medel-

temperaturen (°C) i juli månad, som är en sammanställning av flertalet 

klimatstudier på hemisfär till regional skala samt för olika tidsperioder 

(enligt Björkman 2007). Den streckade linjen visar 16°C, som var medel-

temperaturen i juli månad i Skåne under nu rådande standardnormal-

period 1961–1990 (SMHI).

Strandlinjekurvan (m ö h) för Blekinge är baserad på informa-

tion om lägen för strandhak och strandvallar, lagerföljder i sediment 

från kustnära sjöar och havsvikar som visar vattendjup och salthalt 

samt submarina trädstubbar (Berglund & Sandgren 2010). Den har 

sedan justerats för de lokala isobaserna på grund av landhöjning 

eft er inlands isens belastning över Listerlandet. Strandlinjekurvan 

baseras på kunskap genererad under de senaste 130 åren (De Geer 

1882; Holst 1899; Munthe 1902; Sandegren 1939; Ringberg 1971; Berg-

lund 1964, 1971; Mikaels son 1978; Björck 1981; Liljegren 1982; Yu 2003a 

& 2003b; Yu m fl 2003, 2004, 2005, 2007; Berglund m fl 2005; Andrén 

m fl 2007).

Växtligheten har rekonstruerats av Anna Broström med hjälp 

av en väl beprövad landskapsmodell, REVEALS (Sugita 2007; Bro-

ström m fl 2008), baserad på fossila pollen i en sedimentlagerföljd 

från Färske sjön i östra Blekinge (Berglund 1966; Berglund m fl 2006). 

Här visas den regionala vegetationsutvecklingen i östra Blekinge 

och sydöstra Småland: björk, gran, tall, al och vide, lövskog (inne-

hållande alm, ask, ek, lind, hassel), bok, en, ljung, gräsmark (inne-

hållande gräs, halvgräs, ängs- och bergssyra, smörblommeväx-

ter, svartkämpe, korgblommiga växter och mårväxter) samt odlad 

mark (innehållande korn, vete, råg och havre). Rekonstruktionen för 

period en före 9600 f Kr ska betraktas med försiktighet eft ersom an-

delen träd möjligen kan vara överdriven av REVEALS. Under den här 

perioden är pollenproduktiviteten låg och långtransporterade pol-

len från kontinenten kan därmed ha stor inverkan på rekonstruk-

tionen (Åkesson m fl 2015).

De vanligaste vilda däggdjurens samt tamdjurens förekomst i 

södra Skandinavien, belagda genom benfynd i Skåne och Danmark, 

har reviderats baserat på Lepiksaar (1982), Arnesson-Westerdahl och 

Ericson (1987), Ekström (1993), Liljegren och Lagerås (1993), Jons-

son (1995, 1996), Kindgren (1995), Eriksson och Magnell (2001), Bro-

berg (2004), Eric son och Tyrberg (2004), Bennike m fl (2007), Aaris-

Sørensen (2009) samt Sørensen och Karg (2012), Magnell (under ut-

givning). Figuren har sammanställts av Anna Broström.
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0 5 10 km

Figur III Kartor som visar Listerlandet med beräknade strandlin-

jer vid olika tidpunkter mellan 9700 f Kr och 2000 e Kr och de inom 

E22-projektet undersökta lokalerna (röda stjärnor), från söder mot 

norr: Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 597, Norje Sunnansund, Norje 

Nordan sund, Norjeskogen & Norjegravfälten, Pukavikskogen och 

Gustavs torpsvägen.

Kartorna baseras på en terrängmodell med 5 m upplös ning, 

som utgår från Lantmäteriets LIDAR-data (Light Detection And Rang-

ing), djupinformation från Lantmäteriets Vägkarta [© Lant mäteriet 

i2012/892] och därutöver djupdata från Sveriges geologiska undersök-

ning, Maringeologiska kartan, och från Iowtopo2 (Seifert m fl 2001). 

Terrängmodellen subtraherades med strandlinjenivån för respektive 

tidsperiod. Vesans utlopp vid Norje har överdrivits för att tydliggöra 

kontakten mellan Vesanbassängen och Östersjön. Lägen för andra 

eventuella utlopp visas i figur IX och X. Landskapets topografi har 

förändrats genom erosion och pålagring av sand och grus under An-

cylus- och Littorinatrangressionerna. Dessutom har området ställvis 

pålagrats med torv och gyttjelager, vilka kraft igt kompakterats eft er 

9700 f Kr 9200 f Kr 8600 f Kr

7900 f Kr 7100 f Kr 6700 f Kr

6200 f Kr 6000 f Kr 5400 f Kr
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uppodlingen. Kustlinjernas och Vesansjöns rekonstruerade utsträck-

ning, baserat på höjdmodellen för dagens marknivå, är därför endast 

approximativ. På kartan för 1814 e Kr är Vesans utsträckning base-

rad på lantmäterikartor från perioden 1805–1826 enligt den kartsam-

manställning av Kungliga Lantbruksakademin som återges i figur XXI.

De havsnivåer som använts för respektive årtal är: 9700 f Kr: +20 

m ö h, 9200 f Kr: -17 m, 8600 f Kr: +4,74 m, 7900 f Kr: -0,04 m, 7100 f Kr: 

-2,37 m, 6700 f Kr: +0,65 m, 6200 f Kr: +2,88 m, 6000 f Kr: +3,45 m, 5400 

f Kr: +6,36 m, 4300 f Kr: +6,98 m, 3500 f Kr: +5,31 m, 2800 f Kr: +4,64 m, 

1800 f Kr: +4,10 m, 500 f Kr: +1,18 m, 500 e Kr: +0,70 m, 1000 e Kr: +0,45 

m, 1814 e Kr: +0,04 m och slutligen nutid 0 m ö h. Turkos färg anger 

att det med största sannolikhet funnits en insjö i Vesansänkan un-

der respektive tid. Denna sjös utbredning är dock osäker. Möjligen 

kan Vesansänkan ha hyst vatten av insjökaraktär även under några 

andra tidsperioder. Ljusbrun färg i kartan 2000 e Kr visar torrlagda 

områden i Vesansänkan belägna under dagens havsnivå. I huvudsak 

motsvarar detta utbredningen av organisk jordart (jfr figur IV). Kar-

tor av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad.
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och då isen började tunnas av påbörjades en landhöj ning 

som pågår än i dag och som varierar geografi skt, be roende 

på att isens mäktighet skiftade. Den lokala förändringen av 

strandlinjen beror på en kombination av den stigande globala 

havsnivån och den regionala och lokala landhöj ningen (De 

Geer 1888, 1890; Björck & Svensson 1994; Lambeck & Chap-

pell 2001). De regionala skillnaderna i landhöjning har påver-

kat Östersjöns utloppsförhållanden och under två perioder 

har Östersjöbäckenet varit isolerat från världshaven. Land-

höjningen vid Listerlandet och Vesan har än i dag inte helt 

avstannat, men balanseras ganska exakt av en stigande havs-

nivå. Fortfarande höjs dock större delen av Sverige relativt 

havets nivå, som mest i Ångermanlands kusttrakter, med 

nästan 0,1 m per år. Sammantaget har detta resulterat i ett 

komplext mönster av transgressioner, stigande vattenstånd, 

och regressioner, fallande vattenstånd (Björck 1995) (fi gur 

III). Blekinge har av fl era skäl blivit ett nyckelområde för 

forsk ningen kring Östersjöns utveckling (t ex Berg lund 1964, 

1971; Liljegren 1982; Berglund & Björck 1994; Yu m fl  2004; 

Berglund m fl  2005; Berglund & Sandgren 2010).

På en global skala påverkade sötvattenstillförseln i de 

salta världshaven hela djuphavscirkulationen och havsström-

marna, något som i sin tur påverkade klimatet och orsakade 

perioder av tillbakagång i den generella temperaturökning en. 

Detta var fallet framför allt i Nordatlanten, där smältvatten 

från den nordamerikanska inlandsisen orsakade upp repade 

perioder av nedkylning av havstemperaturen och där havs-

isens sydliga utbredning hade inverkan på klimatet även re-

gionalt i Skandinavien under senglacial och postglacial tid. 

Relevanta exempel på detta är kalla perioder såsom yngre 

dryas och tiden kring 6200 f Kr, då årsmedeltemperaturen 

sjönk ett par respektive en grad och förblev låga under fl era 

hundra år (Björck m fl  2002). Vi återkommer till den senare 

köldperioden mer detaljerat nedan.

I fl era naturliga arkiv såsom isborrkärnor, marina sedi-

ment, sediment från sjöar och våtmarker samt årsringar i träd 

kan vi följa både klimatförändringar och landskapets utveck-

ling sedan istiden. Djurben från torv- och gyttjelager och 

arkeologiska utgrävningar gör att vi kan följa djurens invand-

ring. Dessa data används som klimat- eller miljöapproxima-

tioner, s k proxies (t ex Mann m fl  2008). Dateringsmetoder 

och analysmetoder förbättras ständigt, vilket gör att tidsupp-

lösningen blir mer detaljerad och att snabba förändringar i 

klimat och miljö kan upptäckas. Möjligheten att kombinera 

miljö- och klimatdata med modeller som beskriver rumsliga 

processer på global, regional och lokal nivå har ytterligare 

ökat vår kunskap om hur förändringarna gått till. Ett bra 

verktyg för att följa landskapsutvecklingen i Vesanområdet är 

att använda en kombination av jordartskartor, topografi  och 

kännedom om strandlinjer under olika tidsperioder.

Jordartskartan visar den rumsliga utbredningen av jord-

arter som deponerats under istiden, under isavsmältningen 

samt under postglacial tid (fi gur IV). Urberget går i dagen 

på höjderna vid Ryssberget och Listershuvud. För övrigt är 

berggrunden täckt av morän, som i fl era områden överlagras 

av isälvsgrus och -sand, som avsatts under isavsmältningen. 

Därefter har sand och fi nkornigare sediment avsatts i strand-

nära respektive djupare vatten under Östersjöstadier med 

högre vattennivåer än i dag. Slutligen har organiska sedi-

ment och torvmarker bildats när organiskt material avsatts 

i havsvikar, sjöar och mossar. I nedanstående beskrivningar 

av strandlinjeförändringarna använder vi jordartskartan som 

stöd för tolkningen av landskapsförändringarna.

Det fi nns också långsiktiga generella förändringar som 

förvisso är kopplade till klimatet, men som har en egen dyna-

mik. Exempelvis avsätts hela tiden organiska avlagringar på 

sjöarnas botten och från kanterna växer de sakta ihop (Ter-

rell & Perfetti 1989:17). Till skillnad från sjöarna befi nner sig 

torvmarkerna i en pågående expansion. Som exempel kan 

nämnas att vid vår tideräknings början täckte torvmarkerna 

ca 7  av markytan i sydvästra Småland, nu är ca 25  täckt 

av torvmarker (Lagerås 2003; 2004:148). Till andra lång-

samma naturliga förändringar hör försurningen av marken 

och urlakningen av mineraler och näringsämnen (Norton 

1990:215; Roberts 1998:238 f; Welinder 1998:38 f).

NÅGRA ORD OM KRONOLOGI OCH TERMINOLOGI

Som framgått ovan fi nns det numera goda förutsättningar att 

med naturvetenskapliga metoder tämligen exakt datera hän-

delser och förändringar i naturmiljön. Metodutveckling en 

har gått snabbt, vilket avspeglas av att citerad litteratur i 

naturvetenskapliga artiklar sällan är äldre än något tiotal år, 

om syftet inte är att ge en bakgrund. Inom arkeologin, och 

speciellt inom stenåldersforskningen, används ofta upp till 

hundra år gamla publikationer för direkta jämförande ana-

lyser. Detta har medfört att det i den arkeologiska littera-

turen inte sällan förekommer oklara och ibland motsägan de 

beskrivningar av sambandet mellan arkeologiska kulturer och 

naturvetenskapligt baserade kronologiska indelningar. Ex-

empelvis har begreppen pollenzoner och kronozoner inom 

arkeologin ofta använts på ett osystematiskt och oförklarat 

sätt. Också de tidsmässiga avgränsningarna har varierat över 

tid, bland annat på grund av att olika halveringstider används 

vid rapporteringen av ¹⁴C-analyser. Det fi nns också i littera-

turen olika åsikter om vilka tidsmässiga avgräns ningar som 

bör gälla för de arkeologiska kulturerna (Persson 2012:23 ff ). 

Vi har valt att använda kronozonerna som en grundläggande 

tidsenhet för framställningen. De är från början beskrivna 

av Mangerud m fl  (1974). Avgräns ningarna i ¹⁴C-år är sedan 

dess, med något skiftande resultat, kalibrerade till kalenderår 

(Walanus & Nalepka 2010). Inom E22-projektet har vi använt 

Leif Björkmans bok Från tundra till skog (2007) som utgångs-

punkt för uppdelningen, förutom gällande över gången mel-

lan senglacial och postglacial tid (yngre dryas–preboreal), där 

vi har följt Björck m fl  (1997) och satt gränsen vid 9600 f Kr.
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Figur IV Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning) med 
läget för de undersökta lokalerna samt för den centrala borrkärnan 
i Vesan. Lokalerna är från söder: Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 
597, Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen & Norje-
gravfälten, Pukavikskogen och Gustavstorpsvägen. Skala 1:120 000.
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Figur V Strandförskjutningskurva baserad på Berglund & Sand-
gren (2010), korrigerad för Listerlandets lägre landhöjning av Nils-
Olof Svens son, Högskolan i Kristianstad (jfr figur I). Korrektionen har 
skett genom att subtrahera strandnivåerna med en tidslinjär faktor 
som minskar till noll i nutid. Vid tiden för Littorinagränsen, ca 4300 
f Kr, är korrektionen 1 m. I figuren redovisas 232 av de (i skrivande 
stund) sammanlagt 284 14C-dateringarna av material från arkeolog-
iska lämningar och paleo ekologiska prover från E22-projektet (jfr 
Appendix I). Figuren avser att illustrera den generella spridningen 
av dateringar i relation till strandförskjutningskurvan och klimat-
utvecklingen. De dateringar som inte har tagits med är en uppen-
bart felaktig datering av träkol av tall till 18975 BP (Ua-31205) från ett 
tidig mesolitiskt kulturlager på Lussa backen norr, åtta dateringar av 

prover från sediment i Vesan, vilka kommer att redovisas i den paleo-
ekologiska rapporten från projektet, 41 dateringar från brandgravar 
på Norjegravfälten, vilka genom sitt snäva tidsomfång mellan 1200 
och 800 f Kr skulle göra figuren otydlig, samt två dateringar till medel-
tid och nyare tid (en härd och en ränna) från samma lokal. För varje 
daterat prov har omfånget beräknats utifrån ett mittvärde av den 
med 2σ kalibrerade dateringen (t ex har datering en 1120–900 BC kal. 
2σ mittvärdet 1010 BC och felstaplarna blir då 110). Varje datering har 
lagts in med nivån över/under nuvarande havsyta. Denna nivå avser 
ibland provet i sig och ibland lämningen från vilken provet har tagits. 

Gränserna mellan kronozonerna under sen- och postglacial tid har 
i huvudsak angivits enligt Björkman (2007). Gränsen mellan senglacial 
och postglacial tid (yngre dryas och preboreal) har dock angivits enligt 

Björck m fl (1997). Vertikala linjer och färgfält anger olika klimathändel-
ser eller -perioder som är relevanta för förståelsen av de arkeologiska 
lämningarna och landskapsutvecklingen i området (källorna till dessa 
händelser framgår av texten i detta kapitel). Den streckade blå vertikala 
linjen vid ca 6300 f Kr anger en möjlig snabb och kraftig regression efter 
den första Littorinatransgressionen (Göransson 2006). 

Det ska understrykas att daterade prover från arkeologiska kon-
texter, till synes belägna under den beräknade strandlinjen, gällande 
framför allt tiden för Ancylussjöns transgression och regression samt 
tiden för den första Littorinatransgressionen, föranleder viss revi-
sion av strandförskjutningens förlopp under dessa perioder. Detta 
diskuteras mer ingående i föreliggande kapitel. Figuren har samman-
ställts av Elisa beth Rudebeck.
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Om inget annat framgår av texten är alla tidsangivelser 

uttryckta i kalenderår före och efter Kristi födelse. Samtliga 

tidsmässiga uppdelningar står att fi nna i fi gur II. Som jäm-

förelse och generell översikt visas i fi gur V en mer detaljerad 

tidsskala med strandförskjutningskurvan och 232 daterade 

prover från arkeologiska lämningar på de inom E22-projektet 

undersökta lokalerna och från naturliga lagerföljder vid loka-

lerna och i centrala Vesan.

Beskrivningen av Vesanbassängens naturgeografi  under 

de senaste 11 600 åren utgår från hur närmiljön torde ha tett 

sig för de människor som besökte eller bodde i området. 

När det gäller tiden från isavsmältningen till Littorinahavets 

maximum har vår uppdelning i olika avsnitt grundat sig på 

de varierande strandlinjerna och när det gäller tiden mellan 

4300 f Kr och 1000 e Kr är det främst den arkeologiska pe-

riodindelningen som varit utgångspunkt för uppdelningen. 

Gränsen mellan de två sista perioderna har dragits 1814, efter-

som det var då de första försöken att dika ut Vesan inleddes.

Vesanbassängen 9700 f Kr till nutid

VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ, CIRKA 9700–8700 f Kr

Enligt lervarvskronologin började den globala värme period 

som fortfarande pågår år 9704 f Kr (Björck m fl  2002). Vid 

denna tid låg Vesanbassängen som mest ca 17 m under den 

Baltiska issjöns yta (fi gur I) och under vinter halvåret av sattes 

i det djupa vattnet lera som transporterats med smältvatten 

från inlandsisen. Vattenrörelserna sorterade moränmateria-

let, vilket resulterade i de renspolade klippor och klapper-

stensfält som nu återfi nns på höjderna runt Vesanbassäng en 

(Björk 2010). På grund av det varmare klimatet och den 

smältande inlandsisen öppnades en passage vid Billingen, 

där Baltiska issjön tappades ut i Västerhavet. Att datera tapp-

ningen är svårt eftersom händelsen inträff ar mitt i en platå 

på ¹⁴C-kalibreringskurvan (Andrén m fl  2007). Med hjälp 

av lervarvskronologi har Andrén m fl  (2002) date rat tapp-

ningen till 10 800 varvår BP, vilket korrelerat med isvarvs-

kronologi från Grönlandsisen ger en datering till ca 9610 

f Kr. Svensson (1989, 1991) korrelerar Baltiska issjöns tapp-

ning till strandvallssekvenserna på bland annat Listers huvud 

och anser att tappningen skedde i nivåintervallet 17 m över 

till 8 m under dagens havsnivå på södra Lister landet (jfr fi gur 

I, IIIa–c, VIa & b).

Det nya innanhav som bildades benämns Yoldiahavet och 

eftersom landhöjningstakten fortsatt var relativt hög skedde 

en ganska snabb regression av havsnivån under detta skede, 

på Listerlandet ned till minst 17 m under dagens havsyta 

Figur VIa Skandinavien med inlandsisen och vattennivåer i Östersjö-

bassängen 9700 f Kr. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-

tianstad. Skala 1:20 000 000. 

Kartserien med paleogeografiska rekonstruktioner för Skandi-

navien och dess omgivningar (figur VIa, VIb, XI, XV) har tagits fram 

digitalt med utgångspunkt från en digital modell över dagens topo-

grafi samt djupförhållanden i havet och större sjöar. Från denna 

topografi har sedan subtraherats en modell för fornstrandlinjens 

nivå för respektive skede. Modellen för dagens topografi och djup 

baseras på egna digitalisering ar av kartor och sjökort, batymetri från 

Östersjön, Kattegatt och Skagerack från Seifert et al (2001), baty-

metri för Nordsjön från ”Terrainbase” (NGDC, National Geophysical 

Data Center, Boulder, USA) samt landtopografi från höjdmodellen 

”GLOBE” (NGDC). Modellerna för fornstrandlinjernas nivå har inter-

polerats från ett stort antal studier. Inlandsisens utbredning följer 

Lundqvist & Saarnisto (1995).

Figur VIb Skandinavien med inlandsisen och vattennivåer i Östersjö-

bassängen 9100 f Kr. (Jfr figur VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Hög-

skolan i Kristianstad. Skala 1:20 000 000.

60

70
40

-20

40

40

150

80

50

40

40

0

50

40

60

10

60

170

10

N

0 100 200 km

25

-50

30

-40

-4

40

70

80

30

40

0

70

125

60

170

-25

0

90

-10

10

0

N

0 100 200 km



38

Norje Sunnansund

Figur VII Postglacial sand och grus (orange) enligt Jordartskartan (© 

Sveriges geologiska undersökning) på LIDAR-baserad karta [LIDAR-

data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har utgått från höjddata i 

ett rutnät med upplösningen 2 m. Huvuddelen av den sand och grus 

som deponerats i Vesanbassängen under Holocen kommer från Lit-

torinatransgressionen. Det förekommer dock också sand och grus 

N
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från Ancylustransgressionen samt flygsand från tiden eft er att havet 

sjunkit till sin nuvarande nivå. Vid de arkeologiska undersökningarna 

inom E22-projektet visade det sig att det förekom äldre välbevarade 

markytor under lager av postglacial sand och grus. Kartan är fram-

ställd av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad, och Carl Pers-

son. Skala 1:125 000.
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Figur VIII Sektion mot sydväst i västra schaktkanten vid Lussa-

backen norr. Den vita pilen pekar på den ”svarta randen”, som är 

ett resultat av naturliga processer som hänger ihop med Ancylus-

transgressionen. Trots den tydliga mörkfärgningen rör det sig inte 

om kulturlager. På sina ställen har dock lagret varit en markyta, 

vilket framgår av fynd av o störda koncentrationer av litiska mate-

rial. Endast några meter från den i bilden synliga profilen påträf-

fades i anslutning till det undre mörka lagret (tidigmesolitisk nivå) 

en hydda som daterats till ca 8400 f Kr (hydda 1, Lussabacken norr; 

Björk m fl under utgivning). Profilen kompletterar figur IV och VII och 

visar hur sand och grus från Littorinatransgressionen överlagrar och 

döljer det äldre landskapet. Foto: Blekinge museum.

(Andrén m fl  2007). Eftersom sötvatten under de första år-

hundradena strömmade ut via grundare passager norr om 

Billingen kunde saltvatten från Västerhavet inledningsvis 

inte nå Yoldiahavet. Från ca 9300 f Kr fi nns det dock tyd liga 

spår av saltvatteninfl öde och under efterföljande 300 åren var 

Yoldiahavet en brackvattensjö, men från ca 9000 f Kr var 

vattnet åter sött (Svensson 1989; Wastegård m fl  1995; Andrén 

m fl  2007). Den biologiska produktiviteten i Yoldiahavet var 

tämligen låg, möjligen var miljön rikare under perioden med 

bräckt vatten (Heinsalu 2000).

Redan omedelbart efter istidens slut fanns vikare i 

Östersjöbassängen (fi gur II). Det fi nns få fynd av fi skben 

från denna tid som kan belysa fi skfaunan. Genetiska stu-

dier av olika laxstammar runt Östersjön tyder på att laxen 

fanns redan i den Baltiska issjön (Säisä m fl  2005). Den vår-

lekande strömmingen fanns sannolikt i Yoldiahavet redan 

från dess tidigaste stadium (Ojaveer & Kalejs 2005). Det 

förefaller tro ligt att det också från Yoldiahavets tidigaste 

stadier fanns kallvattenanpassade arter, såsom lake, gädda 

och röding. Från den tid när saltvatten bröt in fi nns fynd av 

kolja och vitling i Mellansverige (Liljegren & Lagerås 1993). 

Sannolikt har även andra saltvattensfi skar funnits i Yoldia-

havet under denna period.

Den snabba uppvärmningen under den preboreala krono-

zonen avbröts ca 9400–9200 f Kr av kortvarig avkylning 

som brukar benämnas den preboreala oscillationen (Björck 

m fl  1997; Rasmussen m fl  2007; Van Der Plicht m fl  2004). 

Efter denna kallare period blev klimatet varmare och tor-

rare i södra Sverige, vilket indikeras av en ökad frekvens 

av skogsbränder och lägre vattennivåer i insjöarna. De låga 

vatten nivåerna tycks ha kulminerat ca 8550 f Kr (Greisman 

& Gaillard 2009; Digerfeldt 1988; Hammarlund m fl  2003).

I början av preboreal tid kan vegetationen beskrivas som 

en lågväxt tundravegetation dominerad av gräs, vide, en-

buskar och dvärgbjörk. Efter den preboreala oscillationen 

minskar de öppna markerna och björken blir alltmer domine-

stolphål, järnålder

tidigmesolitisk nivå

mellanmesolitisk nivå

(hyddorna)

överlagring av 

Littorinahavet

matjord
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rande. Några hundra år senare invandrar tall och asp följda av 

hassel, som efter ytterligare några hundra år kom att konkur-

rera ut björken och tillsammans med tallen dominera skogen.

Eftersom Listerlandet legat under vatten fram till Baltiska 

issjöns tappning omkring 9600 f Kr är det först vid denna 

tid som de för Sydskandinavien tidiga arterna ren och fj äll-

räv m fl  kunnat invandra till området. Älg, uroxe, visent och 

björn invandrade under tidig preboreal tid. När björkskog en 

tätnade och tall och hassel expanderade kom arter som vild-

svin, bäver, räv, kronhjort och rådjur. Först att försvinna 

på grund av vegetationsförändringarna var renen, följd av 

visenten (se fi gur II och referenser i fi gurtexten).

Det fi nns inte några nutida miljöer som påminner om 

tidig postglacial tid i Sydskandinavien. Under en övergångs-

period fanns det, trots en relativ hög temperatur, nästan inga 

träd, eftersom det varken fanns humusskikt eller träd som 

kunde sprida frön. Även faunan kan ur ett nutida perspektiv 

tyckas märklig, då arktiskt anpassade djur kunde uppträda 

samtidigt med mer värmekrävande arter.

Norje Sunnansund

Damm 6

Bro 597

Lussabacken norr

preboreal tid?

tidig preboreal tid

7900–6700 f Kr

Figur IX Äldre utlopp från Vesanbassängen med en vattennivå 

i Vesan bassängen på omkring 0 m ö h markerad på LIDAR-kartan 

[LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har utgått från 

höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 m. Det nordligaste ut loppet 

var topografiskt distinkt och återfinns som utlopp B i figur X. Det mel-

lersta utloppet från tidig preboreal tid framkom vid den arkeologiska 

undersökningen av Damm 6. Det som i LIDAR-modellerna framstod 

som en svag försänkning visade sig vid undersökningen vara ett dis-

Vesanbassängens topografi  under denna period är svår att 

rekonstruera. Senare transgressioner har omgestaltat land-

skapet både genom att erodera material och genom att depo-

nera stora mängder sand och grus längs de dåtida kustlin-

jerna. Omfattningen av dessa processer antyds av de post-

glaciala jordarternas utbredning runt Vesanbassängen (fi gur 

IV). Förekomsten av morän på kartan påvisar möjligheten 

av en ursprunglig markyta under preboreal tid. Det är dock 

också möjligt att moränen eroderats fram av senare transgres-

sioner. Preboreala markytor under den postglaciala sanden 

har vid fl era tillfällen dokumenterats inom ramen för E22-

projektet (Björk m fl  under utgivning; Fendin m fl  under 

utgivning). Det fi nns alltså ett delvis bevarat landskap som 

är äldre än Ancylustransgressionen. Detta landskap är dock 

endast glimtvis synligt i dagens topografi  (fi gur VII & VIII). 

Genom att mesolitiska fynd från två perioder påträff ats vid 

två separata utlopp på ungefär samma höjd (fi gur IX) före-

faller det troligt att Vesanbassängens pasströskel varit belä-

gen på ca 0 m ö h (fi gur X).

tinkt utlopp fyllt av gyttja och torv. Det sydligaste utloppet är mer 

hypotetiskt och bygger främst på koncentrationen av preboreala 

flintkoncentrationer i den norra delen av Lussabacken norr (Björk 

m fl under utgivning). Platsen var täckt av tjocka sandlager (se figur 

VII), varför det var svårt att bedöma hur området gestaltat sig före 

Littorinatransgressionen. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i 

Kristianstad, och Carl Persson. Skala 1:25 000.
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Figur X LIDAR-karta över Vesanbassängen [LIDAR-data: © Lant-

mäteriet i2012/892] med en inritad vattennivå på omkring 0 m ö h, 

vilket inte torde vara mycket över bassängens naturliga pasströskel 

före det att fördjupningsarbetet av Norje Sund inleddes år 1814 (Björk 

2010). Modellen har utgått från höjddata i ett rutnät med upplösnin-

gen 2 m. Eft ersom landskapets topografi förändrats genom att sand 

och grus eroderats och avsatts under Ancylus- och Littorinatrans-

gressionerna, och området dessutom pålagrats med torv och gyttje-

lager, så är sjöns rekonstruerade utsträckning, baserad på dagens 

marknivå, endast approximativ. Tre låglänta passager in till Vesan 

har identifierats i terrängen. På kartan har dagens utlopp Norje Sund, 

markerats med A. Detta har med mindre modifieringar varit aktivt 

under historisk tid. En äldre delsträckning av utloppet, med början 

intill boplatsen Norje Sunnansund, var aktiv före Littorinatransgres-

sionen och markeras med B. I södra delen av Vesan, vid Sölve, finns 

i dagens terräng ytterligare en lågpassage in till Vesan, markerad 

med C. I dag återfinns i denna senare passage ett dike, nu rinnande 

ned mot Vesan, men före utdikningen 1927 i riktning ned mot havet i 

Sölvesborgsviken. Passpunkten för detta utlopp synes ligga i dikets 

förlängning strax söder om Sölvevägen, i ett område där markytan 

som lägst är ca 1,3 m ö h. Då Vesan bassängens tillrinningsområde är 

tämligen begränsat är det möjligt att vattennivån under torrare pe-

rioder varit lägre än pasströskeln, varvid bassängen saknat utlopp. 

Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 1:62 500.
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Norje Sunnansund

När de första människorna någon gång efter Baltiska is-

sjöns tappning nådde Vesanbassängen bör de ha mött en in-

sjö. Under en kort period omedelbart efter att klimatet för-

bättrats har sjöns biologiska produktion troligen varit låg. 

Ett snabbt varmare klimat, riklig tillgång på mineraler och 

näringsämnen samt ett högt pH-värde bör dock ha med-

fört att produktiviteten fort ökade till en relativt hög nivå 

(Diger feldt & Håkansson 1993). Sannolikt var den bio logiska 

produktionen i insjöarna högre än i Yoldiahavet. Efter som 

sjön i Vesanbassängen hade ett litet tillrinnings område (ca 

42 km²) är det möjligt att klimatförändringar påverkade 

sjöns vattenstånd. Det kan följaktligen inte uteslutas att sjön 

tidvis haft en vattennivå som legat under utloppströskeln, 

som troligen har varit omkring 0 m ö h. Sjön har i så fall 

saknat utlopp. Uppgifter om fynd av fl intor vid rensningen 

av Västra Orlundsån (Möllebjörkekanalen) vid utgrävnings-

lokalen Norje Nordansund och fyndet av en kraftig lan-

cettmikrolit, som typologiskt dateras till preboreal tid, vid 

utredningsgrävning av Yta 7 ute i Vesanbassängen skulle 

kunna förklaras av perioder med lågt vattenstånd (Fendin 

m fl  under utgivning; Henriksson & Björk under utgivning). 

Under fuktigare perioder avvattnades dock sjön av en min-

dre å. Vid undersökningslokalerna Damm 6 och Bro 597, i 

omedelbar anslutning till utloppet, påträff ades fl intfynd som 

visar att detta utlopp varit i funktion under tidig preboreal 

tid (fi gur IX; Björk m fl  under utgivning). Topografi n och 

stratigrafi skt låsta fynd låter oss ana ytter ligare ett utlopp vid 

Lussabacken norr, ca 500 m söder om det ovan beskrivna ut-

loppet (fi gur IX). Med utgångs punkt från ¹⁴C-dateringar av 

arkeologiska lämningar bör detta utlopp ha fungerat under 

slutet av den här diskuterade perioden (ca 8500 f Kr) (Björk 

m fl  under utgivning). En alternativ tolkning är att fynden 

avsatts vid ett sund skapat av den stigande Ancylussjön.

De arkeologiska fyndplatserna i sydöstra Sverige från 

denna tid är förhållandevis få. Delvis kan detta förhållande 

förklaras av att Yoldiahavets kuster numera ligger under 

havsytan. Skillnaden gentemot den stora mängden samtida 

boplatser i Bohuslän kan dock inte endast förklaras av detta 

förhållande. Sannolikt ska de kanske uppemot 10 000 tidig-

mesolitiska boplatserna runt Uddevalla förstås i ljuset av om-

rådets extremt rika marina resurser (Schmitt m fl  2006). 

Dessa resurser kan inte på något sätt likställas med det rela-

tivt näringsfattiga Yoldiahavet. Eftersom Öresund var torr-

lagt var det södra Östersjöområdet inte en naturlig del av 

det starkt marint präglade sociala nätverk i Västerhavet som 

brukar benämnas Hensbackakulturen. Man kan dock notera 

att det i Blekinge under den första delen av preboreal krono-

zon fortfarande fanns goda förutsättningar för en paleolitisk 

livsstil, präglad av jakt på migrerande klövvilt. Mycket ty-

der på att de grunda och relativt näringsrika insjöarna var av 

mycket stor betydelse under denna tid. Från Polen fi nns ex-

empel på ett systematiskt fi ske av lekande gädda. Resultaten 

har presenterats under rubriken Harvesting pike at Tlokow 

(Schild m fl  2003), vilket säger något om fi skets omfattning. 

Sjöarna utnyttjades dock inte bara för fi ske. Genom pil-

spetsars placering i påträff ade djurskelett vet vi också att en 

ofta använd jaktmetod var att driva ut djuren i vatten för 

att sedan beskjuta och harpunera dem från en båt (Lars-

son 2009). Vattenvägarna under preboreal kronozon var en 

viktig förutsättning för de sociala nätverken. Ur ett arkeo-

logiskt perspektiv uppfattar vi dessa rörelser av människor 

och idéer som mönster av boplatser och spridningar av rå-

material (Persson 2012). Sjön i Vesanbassängen var utifrån 

beskrivningen ovan en plats som vid vissa årstider måste ha 

erbjudit rika resurser för besökande människor.

VESANBASSÄNGEN VID ANCYLUSSJÖNS STRAND, 

CIRKA  8700–7900 f Kr

Den kraftiga landhöjningen ca 8800 f Kr medförde att Yoldia-

havets utlopp i Mellansverige torrlades. Den avsnörda söt-

vattenssjön i Östersjöbäckenet benämns Ancylussjön. I den 

södra delen var landhöjningstakten lägre, varför Ancylussjön 

tippades söderut, vilket resulterade i en snabb transgression 

i södra delen av Östersjöbäckenet. Transgressionen dränkte 

stora beskogade ytor och på Ancylussjöns stränder ansam-

lades sannolikt stora mängder drivved (Lundqvist 1965; Pers-

son 1978; Svensson 1989). I Blekinge nådde transgressionen 

höjder på 5–6 m ö h (Mikaelsson 1978; Liljegren 1982; Berg-

lund & Sandgren 2010) (fi gur XI). I samband härmed av-

lagrades leriga och sandiga Östersjösediment ovanpå de ter-

Figur XI Skandinavien med inlandsisen och vattennivån i Östersjö-

bassängen 8500 f Kr (jfr figur VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Hög-

skolan i Kristianstad. Skala 1:20 000 000.
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restriska och limniska avlagringarna från den tidigare lågvat-

tennivån. Resultatet blev den så kallade ”svarta randen” (fi gur 

VIII) som ofta observeras vid djupgrävningar i Kalmartrak-

ten och i Blekinge (Holst 1899; Munthe 1902; Svensson 2001). 

Det mörka lagret har på vissa platser bildats av limniska sedi-

ment, på andra platser av torvbildningar och på ytterligare 

andra platser av jordmåner. Att lagret är mörkfärgat har olika 

orsaker. Ibland innehåller det delvis nedbrutet organiskt ma-

terial, ibland kolpartiklar från närliggande kulturlager eller 

boplatser och ibland har jordmånsprocesser fällt ut järn el-

ler mangan nära den dåvarande markytan. Lagret markerar 

den topografi  som existerat på ställen som över svämmats av 

postglaciala transgressioner men är alltså, trots den mörka 

färgningen, inte ett kulturlager.

Vid Ancylustransgressionens kulmination omkring 8300 

f Kr avlagrades ofta strandvallar eller framsvallades strandhak. 

När Östersjön funnit ett nytt utlopp till Västerhavet, troligen 

genom sydvästra Östersjön och Stora Bält, avbröts transgres-

sionen. Det nya utloppet fördjupades snabbt och sänkte An-

cylussjöns vattenyta till Västerhavets nivå. Regressionen var 

inledningsvis snabb, i Blekinge omfattade den ca 7 m och vid 

Oskarshamn 8–10 m (Svensson 1989; Björck 1995). Daterin-

gen av såväl transgressionen som regressionen är av fl era skäl 

osäker. Det kan också noteras att regressionen berodde på att 

utloppet eroderades. Denna process kan ha varit så snabb att 

det även med prover med låg standardavvikelse är svårt att ¹⁴C-

datera händelseförloppet. Utifrån tillförlitliga arkeologiska da-

teringar från ett par lokaler inom E22-projektet framgår att 

regressionen skett kort efter 8400 f Kr. Välbevarade fl intkon-

centrationer på lokalen Lussabacken norr antyder att den haft 

ett snabbare förlopp än vad som framgår av den beräknade 

strandlinjeförskjutningskurvan (Björk m fl  under utgivning; 

Fendin m fl  under utgivning) (fi gur I & V).

Den här diskuterade perioden ligger i slutet av den prebo-

reala kronozonen. Under denna tid med stabilt och varmt 

klimat blir tall och asp vanligare i den allt tätare skogen. 

Hasseln expanderade ca 8500 år f Kr och några hundra år 

senare existerade en skogstyp som närmast kan beskrivas som 

en tall-hasselskog (Berglund m fl  2006; Björkman 2007). 

Hasselnötskal påträff as ofta på mesolitiska boplatser. Ska-

lets motståndskraft gör nöten hållbar och lagringsbar och 

detta, tillsammans med det höga energivärdet, gör att dess 

ekonomiska betydelse knappast kan överskattas. Att hassel-

nötskal ofta är välbevarade kan dock ha medfört att arten 

är överrepresenterad i förhållande till andra ätbara växter 

(Regnell 2011).

Den tätnande skogen missgynnade visenten och järven. 

Bland de gynnade arterna vid denna tid kan nämnas kron-

hjort, rådjur och vildsvin (fi gur II). Den fi skfauna som kom 

med infl ödet av saltvatten under det tidigare Yoldiahavet var 

vid denna tid försvunnen. De fl esta av de sötvattensfi skar 

som fi nns i dagens Östersjö existerade även i Ancylussjön. 

Eftersom sjön var en näringsfattig klarvattensjö gynnades 

dock arter som var anpassade till en sådan miljö, exempel-

vis abborre, hornsimpa, sik och lake. Vikaren fi nns kvar i 

Östersjön sedan Yoldiahavets tid (Berglund & Sandgren 

2010; Liljegren & Lagerås 1993).

Vesanbassängen var under denna tid en lakustrin miljö. 

De människor som vistades i området kunde blicka ut över en 

stor lagun i Ancylussjön (fi gur XII). Det är svårt att beskriva 

topografi n i anslutning till Vesanbassängen under denna pe-

riod, då landskapet omformats av senare transgressioner. Un-

der denna tid dyker de första tydliga tecknen på en marint an-

passad kultur upp i Östersjöbassängen. Genom välbevarade 

och väldaterade boplatser från Mellansverige vet vi att män-

niskor vid denna tid var kompetenta sjöfarare och säljägare 

(Pettersson & Wikell 2013). Förmodligen följde kontaktled-

erna kusterna runt södra Östersjön. Då Öresund var torrlagt 

kunde man inte nå Västerhavet vattenvägen, vilket avspeglas 

av de få fynden av sydskandinavisk fl inta från denna tids-

period. Det lakustrina landskapet i Vesanbassängen utgjorde 

en utmärkt miljö för exploatering av havsbandets resurser. 

För de som färdades längs kusten var Vesanbassängen en 

skyddad, men ändå lättillgänglig plats.

VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ, CIRKA 7900–6600 f Kr

Vesanbassängen blev ca 7900 f Kr åter en insjö, vilket den var 

tills Littorinatransgressionen nådde bassängen ca 6700 f Kr 

(fi gur I & V). Ancylusregressionen, som nådde ca 2,5 m under 

nuvarande havsnivå, avslutades ca 7450 f Kr. Det tidiga skedet 

av Littorinahavet, som i äldre litteratur benämns Mastogloia-

havet, varade mellan 7450 och 6500 f Kr. Perioden karak-

täriserades av att begränsade mängder saltvatten nådde södra 

delen av Östersjöbassängen via Stora Bält och Fehmarn Bält 

(Björck 1995). Genom topografi n och de arkeologiska un-

dersökningarna har vi en klar bild av var insjöns förbindelse 

med havet legat och hur den omedelbara omgivningen sett 

ut (fi gur IX). Många av oklarheterna som diskuterats ovan i 

samband med den tidiga preboreala sjön i Vesanbassängen 

gäller dock även för denna period. Stora delar av den dåtida 

topografi n är omformad av erosion och dold under avlagrin-

gar från Littorinatransgressionen och det är svårt att veta hur 

vattenståndet i sjön fl uktuerat under perioden.

Den här beskrivna perioden inföll under boreal och tidig 

atlantisk kronozon. Den årliga medeltemperaturen var under 

den boreala kronozonen något högre än i dag och med en sti-

gande trend under perioden (Antonsson 2006:27 f). Klimatet 

i Blekinge bör då ha liknat det som nu råder i Centraleuropa 

(Brown m fl  2012). Ett tydligt tecken på allt varmare som-

rar var invandringen till Sydskandinavien av den europeiska 

kärrsköldpaddan ca 7800 f Kr (Sommer m fl  2007). Från ca 

7 900 f Kr verkar klimatet ha blivit mer maritimt, med ökad 

fuktighet och varmare vintrar. Som en konsekvens av detta 

hade insjöarna höga vattennivåer under hela den boreala kro-

nozonen (Digerfeldt 1988). De högre vintertemperaturerna 
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Norje Sunnansund
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Figur XII Vesanbassängen vid en vattennivå på ca 4 m ö h (ca 8600–

8300 f Kr) [LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har ut-

gått från höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 m. Stora delar 

av markytan mellan 4 och 9 m ö h är omformad av den senare Lit-

torinatransgressionen (se figur VII). Den egentliga markytan från 

denna tid är alltså till stora delar omgestaltad av erosion och dold 

under deponerad sand och grus. Sannolikt var den stora ön (Lis-

terlandet) öster om Vesanbassängen egentligen ett mer uppbrutet 

skärgårdslandskap. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-

tianstad. Skala 1:125 000.
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medförde förändringar i skogsmiljön, som blev mer artrik. I 

tall-hasselskogen blev inslaget av ädellövträden ek, alm, lind, 

ask och lönn vanligare. Denna utveckling gynnade kronhjort 

på bekostnad av älg och uroxe (Magnell, under utgivning).

I pollendiagram från östra Blekinge (Berglund 1966; 

Berg lund m fl  2006) kan man se en mycket påtaglig förän-

dring ca 7500 f Kr. Då invandrade alen och den etablerade 

sig mycket snabbt på våta, oftast tidvis översvämmade, om-

råden, vilka torde ha varit bevuxna med lägre vegetation av 

örter, gräs och halvgräs samt sälgsnår. Dessa, före alens in-

vandring, öppna marker, var av mycket stor betydelse för 

det betande viltet. Troligen försvann med alens etablering 

direkt en väsentlig del av dessa betesmarker och sannolikt 

påverkades både artsammansättningen och storleken på vilt-

beståndet påtagligt.

Det relativt stabila klimatet avbröts dock av en tydligt 

kallare period, benämnd 9.3 kyr event (kyr = kiloyear). San-

nolikt orsakades den hastiga klimatförsämringen av ett in-

fl öde av sötvatten i Nordatlanten, som kraftigt störde vat-

tencirkulationen. Händelsen ses tydligt i fl era olika klimat-

approximationer. Fleitmann m fl  (2008) daterar inledningen 

av händelsen till ca 7330 f Kr. Rasmussen m fl  (2007) föreslår 

utifrån föränd ringar i Grönlandsisen två alternativa dater-

ingar, an tingen 7350 eller 7310 f Kr. Vilken datering som är 

korrekt är alltså osäkert. Alla data tyder dock på att inled-

ningen var abrupt och att perioden varade i ca 70 år, varav de 

första 40 åren verkar ha varit de kallaste (Wiersma 2008:149 

ff ; Fleitmann m fl  2008; Rasmussen m fl  2007). Eftersom pe-

rioden var mycket kort är det svårt att spåra eventuella vege-

tationsförändringar genom pollenanalyser och att klargöra 

hur vattenstånden i sjöarna påverkades. För att något för-

djupa beskrivningen kan man dra paralleller med den senare, 

och bättre kända, köldperioden som benämns 8.2 kyr event 

(se nedan). Om eff ekterna varit likartade under de båda köld-

perioderna kan man anta att nedkylningen vid 9.3 kyr event 

främst tog sig uttryck i kallare och längre vintrar med my-

cket snö och längre perioder med istäcke (Seppä m fl  2007; 

Wennerberg 2005). Dessa kyliga förhållanden bör ha minskat 

den biologiska produktionen i den insjö som då existerade 

i Vesanbassängen (Digerfeldt & Håkansson 1993). Havets 

biologiska produktion ökade dock tydligt från ca 7450 f Kr 

och det tidiga Littorinahavet beskrivs av Berglund m fl  (2005) 

som en stor näringsrik insjö snarare än som ett innanhav. 

Detta förhållande bör ha gynnat karpfi sk som exempelvis 

mört, id, sarv, sutare och braxen.

De människor som vistades vid Vesanbassängen under 

den här perioden måste ha upplevt mycket stora förändrin-

gar. Framförallt måste köldperioden (9.3 kyr event) ha varit 

mycket påtaglig och påverkat de grundläggande förutsättnin-

garna för livet som jägare och samlare. Såväl etnografi ska 

upp gifter som arkeologiska data tyder på att jägare och sam-

lare inte alltid med lätthet anpassade sig till förändrande kli-

matförhållanden. Istället tyder mycket på att sådana samhäl-

len återkommande drabbades av demografi ska katastrofer, 

vilket medförde övergivande och nykolonisation av områden 

(Riede m fl  2009).

När det gäller kommunikation mellan områden i Syd-

skandinavien kan man notera att det vid denna tid gick att 

ta sig från Vesanbassängen till Västerhavet med båt. Efter-

som vägen gick via Fehmarn Bält var det dock inte en helt 

enkel väg. De stora kontaktnäten och den marina miljöns 

betydelse antyds av att litiska råmaterial av olika proveniens 

påträff ats vid lokalen Norje Sunnansund som undersöktes 

inom E22-projektet (se denna rapport). Ur ett lokalt pers-

pektiv var Vesanbassängen inte längre en lättillgänglig plats 

för människor som färdades längs kusten. Istället var det en 

plats mellan kust och inland som det krävdes ett mer aktivt 

val för att besöka.

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINATRANS-

GRESSIONENS FÖRSTA DEL, CIRKA 6600–6000 F KR

Denna period är utan tvekan den mest händelserika och 

dramatiska perioden i Vesanområdet vad det gäller kli-

mat och strandlinjeförskjutningar. I denna korta samman-

fattning fi nns det inte möjlighet att beskriva det mycket kom-

plexa händelseförloppet på en detaljerad nivå. Ambitionen 

är i stället att översiktligt beskriva hur de globala förändrin-

garna påverkat Vesanbassängen.

Perioden präglades av en klimathändelse som benämns 

8.2 kyr event och som varade mellan ca 6500 och 6100 f Kr. 

En stark avkylning av området runt Nordatlanten konstate-

rades under tidigt 1990-tal genom isotopanalyser av iskärnor 

från Grönlandsisen. Sedan dess har fenomenet undersökts ur 

fl era perspektiv och med många metoder. Numera står det 

klart att den huvudsakliga orsaken till den kraftiga avkyl-

ningen berodde på att stora mängder sötvatten från issjöar i 

Kanada nått Nordatlanten och stört cirkulationen (Hijma & 

Cohen 2010; Walker m fl  2012). Med viss förenkling kan man 

säga att de samlade iakttagelserna tyder på att påverkan på 

klimatet varit betydligt större än vad man först trodde. För 

de centrala delarna av Grönland har en årlig medeltempera-

tursänkning på 5,4–11,7o°C uppskattats (Wiersma 2008:147; 

Th omas m fl  2007 ). Sänkningen av den årliga medeltem-

peraturen i Nord europa var betydligt mindre, under 1°C. 

Sydskandinavien var dock ett av de områden som påverkades 

mest (Daley m fl  2011). Spåren av nedkylningen kan ses i alla 

naturliga klimatarkiv med god upplösning (t ex Mayewski 

m fl  2004; Sarmaja-Korjonen & Seppä 2007; Seppä m fl  

2007; Larsen m fl  2012). Sänkningen av temperaturen var 

dock bara en av fl era förändringar som påverkade Vesan-

bassängen. I fi gur XIII beskrivs en sekvens av händelser och 

observationer som rela terar till Vesanbassängens naturmiljö 

under denna period.

Den turbulenta perioden tog sin början ca 6500 f Kr när 

de stora issjöarna Lake Agassiz och Lake Ojibway hastigt 
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dränerades och enorma mängder sötvatten strömmade ut i 

Nordatlanten. Den ungefärliga tidpunkten för dräneringen 

och därmed höjningen av den globala havsnivån är markerad 

med A i fi gur XIII. Under en period av högst 200 år höjdes 

den globala havsnivån med 2,11 ± 0,89 m utöver den gene-

rella vattenståndshöjningen på ca 1,95 ± 0,74 m (Hijma & 

Cohen 2010; Törnqvist & Hijma 2012). Det är vid denna tid 

som tydliga spår av saltvatten börjar synas i södra Östersjön 

(Björck 1995). Som framgår av ekarnas tillväxt verkar havs-

nivåhöjningen ha sammanfallit med inledningen av en tyd-

lig klimatförändring.

Nästa indikation på förändring utgörs av förekomsten av 

en rotfast al i Vesanbassängen (fi gur XIV) på en nivå av ca 

0 m ö h, ¹⁴C-dateringen av alstubben (1 σ) är markerad med 

D i fi gur XIII. Förekomsten av en al på denna nivå visar tyd-

ligt att havsnivån vid denna tid sjunkit till under 0 m. Något 

mer svårtolkade är resultaten från de kvartärgeologiska un-

dersökningarna från lokalen Kalvöviken i centrala Blekinge 

(Göransson 2006). Resultaten har tolkats som att regres-

sionen där nått en nivå på ca 3 m under nuvarande havsnivå. 

Den föreslagna dateringen är markerad med C i fi gur XIII.

Den tidsperiod som markeras med B i fi gur XIII är 

den mest dramatiska under hela perioden. Vid denna tid 

kulmine rar kylan, samtidigt som en stor tsunami drabbar 

Nordsjön och Kattegatt. Storeggatsunamin orsakades av 

ett enormt jordskred vid den norska kontinentalsockeln. 

Höjden på vågen när den nådde Shetlandsöarna var över 20 

m (Bondevik m fl  2012). Göransson (2006) har diskuterat 

möjligheten att det tolkade regressionslagret vid Kalvöviken 

emanerar från tsunamin, men tror av fl era skäl inte på det. 

Andrén och Andrén (2001) har korrelerat en stratigrafi sk 

enhet i södra Östersjön med tsunamin, vilket Berglund m fl  

(2005:131) ställer sig tveksamma till. De misstänker i stället 

att den kraftiga avkylningen orsakat ”a regional catastrophic 

event /…/ probably caused by a disturbance of the climatic 

regime in the North Atlantic region”. Det är alltså omdis-

kuterat huruvida tsunamin påverkat Blekinge, men tydligt 

är att förändringarna under denna tid varit mycket drama-

tiska. Omedelbart efter köldperioden verkar en hastig trans-

gression ha tagit sin början. Strax före 6000 f Kr passerade 

den en höjd av ca 4 m över nuvarande havsyta (markering 

E i fi gur XIII).

Under ca 400 år sker det alltså mycket stora förändrin-

gar i naturmiljön runt Vesanbassängen. Via ett brett inlopp 

vid Stora Bält når betydligt saltare vatten från Västerhavet 

Blekingekusten ca 6500 f Kr. Detta infl öde av salt vatten bör 

ha ökat havets produktivitet. Strax efteråt sjunker temp e -

raturen radikalt och strandlinjen drar sig hastigt tillbaka. 

Under denna period fi nns det sannolikt för tredje gången 

under Holocen en insjö i Vesanbassängen. Denna mycket 

kyliga period bör ha minskat produktiviteten i både i havet 

och i den kortvariga insjön. Efter köldperioden strömmade 

åter näringsrikt salt vatten in i södra Östersjön genom både 

Stora Bält och Öresund. Den nya marina värld som skapades 

i samband med transgressionen var biologiskt rik och diversi-

       

  

6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400

6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400

Kalibrerade år f Kr

A

B

C

D

Trädringstillväxt i Tyskland

CalPal 2007, File: German Tree Rings. dat

E

Strandlinjeförskjutning m ö h (aproximativ)
0-2 +2 +4+4 -3 -3?? +6

Figur XIII Sammanställning av klimatrelaterade händelser på hemi-

sfär och regional skala samt observationer som berör Vesanbassän-

gen. Tillväxten av ekarna i Tyskland (blå graf) är inte direkt översätt-

bar till temperaturer, men antyder den relativa klimatförändringen 

Figur XIV Rotfast al som har vuxit på nivån 0 m  ö  h vid lokalen 

Norje Sunnansund. Alen är daterad till 7371±47 BP (Ua-30597), mot-

svarande 6380–6090 cal BC, 2 σ. Foto: Blekinge museum.

under perioden (Klitgaard-Kristensen m fl 1998). Analysen är utförd 

med CalPal 2007 (Weninger & Jöris 2004). Förklaringar till de olika 

skraff eringarna (A–E) finns i texten. Figuren har sammanställts av 

Carl Persson.
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fi erad (Björck 1995). Vid denna tid invandrade brackvattens-

anpassade fi skar såsom torsk, skrubbskädda och makrill samt 

marina däggdjur såsom tumlare (Jonsson 1988, 1997).

Givetvis hade dessa händelser en mycket kraftig påverkan 

på de människor som upplevde dem. Man skulle kunna säga 

att det under den relativt korta tidsperiod som diskuteras 

här existerade tre mycket olika miljöer som måste ha krävt 

helt olika strategier för överlevnad. Förändringarna i omgiv-

ningen var dessutom snabba och kunde upplevas på årsba-

sis. Transgressionen efter köldperioden kan exempelvis ha 

varit på över 0,05 m per år vilket betyder att varje generation 

måst anpassa sig till ett mycket starkt förändrat landskap. 

Det huvud sakliga problemet var givetvis inte vattenstånds- 

eller temperaturförändringarna i sig. Människor har med 

tiden kunnat anpassa sig till mycket extrema klimatförhål-

landen. Vi vet dock att jägare-samlare lever i nätverksbase-

rade samhällen, där man vanligen rör sig över mycket stora 

ytor. Dessa samhällen präglas av låg befolkningstäthet och 

långsam reproduktion (Whallon 2006; Lovis m fl  2006). 

Den låga befolkningstätheten utgjorde sannolikt ett hinder 

för spridandet av innovationer och nya ekonomiska strate-

gier. De sociala och kulturella konsekvenserna av klimat-

förändringarna runt 8.2 kyr event var alltså sannolikt större 

än vad bara sänkningen av den årliga medeltemperaturen 

låter oss ana. Nya studier som använt ¹⁴C-dateringar för att 

uppskatta befolkningstäthet visar entydigt på förekomsten 

av demografi ska kollapser på så skilda platser som Irland, 

Skottland, Mellansverige och det småländska höglandet vid 

tiden för 8.2 kyr event (Riede 2009; Persson 2012; Wicks & 

Mithen 2014).

Vid undersökningarna inom E22-projektet har det påträf-

fats fl era slutna fynd, daterade till ca 6400 f Kr, vilka endast 

innehållit sydvästskandinavisk fl inta (Björk m fl  under ut-

givning). Fynden visar tydligt att människor rört sig längs 

kusterna. I dessa fall har de sannolikt tillbringat vintrarna 

vid Vesanbassängen, som då var ett tämligen skyddat sund. 

Av detta framgår att frågan om Storeggatsunamins even-

tuella eff ekter på Blekinge bör betraktas ur ett vidare per-

spektiv. Även om tsunamin inte påverkade Blekingekusten, 

påverkade den människor som säsongsvis uppehöll sig där. 

Helt säkert påverkade också tsunamin det marint baserade 

sociala nätverk som omfattade kusterna runt södra Östersjön, 

Kattegatt och Nordsjön. Graden av påverkan berodde på den 

lokala topografi n. Flodmynningar var exempelvis särskilt ut-

satta. Ett annat utsatt område var de kvarvarande delarna av 

Doggerland (nuvarande Doggers bankar) som helt dränktes 

av tsunamin (Weninger m fl  2008; Weninger m fl  2009).

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINATRANS-

GRESSIONENS MAXIMUM, CIRKA 6000–4300 f Kr

Miljön kring Vesanbassängen 6000 f Kr var mycket an-

norlunda än den som existerade bara ett par århundraden 

innan. Littorinahavet fortsatte att, avbrutet av mindre re-

gressioner, stiga till ett maximum på ca 7,5 m ö h omkring 

4300 f Kr (fi gur XV) (Yu m fl  2003; Yu m fl  2007). Lit-

torinahavet var då nästan dubbelt så salt som nuvarande 

Östersjön och betyd ligt mer näringsrikt än under tidigare 

perioder. Den marina miljön var således rik och resurserna 

förutsägbara (Berglund & Sandgren 2010; Zillén m fl  2008). 

Vesanbassängen var under denna tid ett sund eller möjligen 

en lagun i Littorinahavet (fi gur XVI). Huvuddelen av den 

postglaciala sand och det postglaciala grus som avsatts i Ve-

sanbassängen kommer från denna tid. Som påpekats tidi-

gare gör dessa pålagringar det svårt att beskriva topografi n 

från tiden före transgressionen. Kartorna speglar i första 

hand den förhistoriska topografi n från tiden efter trans-

gressionsmaximum.

Åtminstone i Sydsveriges inland blev skogsbränderna un-

der denna tid alltmer sällsynta och insekter som lever av 

dött virke blev vanligare, vilket tyder på en allt tätare skog 

(Olsson & Lemdahl 2009). Vindfällen, enstaka bränder och 

efterföljan de bete skapade dock gläntor i den täta skogen. 

Denna miljö gynnade exempelvis vildsvin och kronhjort 

(Björkman 2007). Eftersom Vesanbassängen var en del av 

en marin miljö präglade ädellövskogen inte hela området. 

Miljön i det yttersta havsbandet bör vid en ytlig betraktelse 

ha varit ganska likartad den som man fi nner i dag. På de mest 

utsatta platserna växte sannolikt småväxt björk och tall och 

i mer skyddade lägen buskar och ädellövskog.

Figur XV Skandinavien med havsnivån i Östersjöbassängen 

4300 f Kr, tiden för Littorinatransgressionens maximum (jfr figur 

VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 

1:20 000 000.
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Liksom under den tidigare Ancylustransgressionen var 

Vesan bassängen nu en skyddad, men ändå lättillgänglig plats 

för människor som färdades längs kusten. Från Vesanbassän-

gen var det lätt att nå de marina resurser som utgjorde grunden 

för den senmesolitiska ekonomin. Som framgått ovan kunde 

man nu färdas vattenvägen till Västerhavet genom Öresund.

Figur XVI Listerlandet med Vesanbassängen under Littorinatrans-

gressionens maximum, med en vattennivå på 7 m över dagens havs-

yta [LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Djupdata enligt Seifert 

m fl (2001). Modellen har utgått från höjddata i ett rutnät med upp-

lösningen 2 m. Grundare havsområden indikeras med ljusare färg. 

Som synes är Vesanbassängen belägen i ett sund som dock skyddas 

-50

-40

-30

-20

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

N

0 5 10 km

mot de största vågorna av grundare områden vid nuvarande Norje 

och Sölve. Röda punkter anger de inom E22-projektet undersökta 

lokalerna, från söder mot norr: Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 

597, Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen & Norje-

gravfälten, Pukavikskogen och Gustavstorpsvägen. Karta av Nils-

Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 1:300 000.

Det som ur ett arkeologiskt perspektiv karaktäriserar 

perioden är de mycket marint präglade kulturerna (Bank 

m fl  2007; Fischer m fl  2007). Inlandet verkar avgjort ha ut-

gjort en mindre viktig del av människors liv (Persson 2012). 

Det tämligen rika arkeologiska materialet låter oss ana ett 

samhälle präglat av befolkningsökning och en högre grad 
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av bofasthet. Människor levde nu i större koncentrationer 

än tidigare och begravde sina döda på gravfält. Senmesoli-

tikum var en tid då de tidigare geografi skt stora sociala nät-

verken krympte. Ett konkret belägg för detta förhållande 

är att främmande råmaterial i allt mindre grad användes 

(Karsten & Knarrström 2003:212 ff ; Blankholm 2008). Ett 

indirekt bevis på krympande sociala nätverk och ökande 

konkurrens om resurser utgörs av de många och tydliga 

spåren av våld som noterats i gravmaterialen. Mycket ty-

der på att de marint anpassade kulturerna i nordvästra Eu-

ropa präglades av ett endemiskt våldsanvändande (Mithen 

2006). Av detta följer att även om längre resor var lätta att 

genomföra var de förknippade med stora risker. En synlig 

och ur kommunikationssynpunkt lämplig plats i landska-

pet var inte nödvändigtvis bra i detta samhälle, tidvis var 

det sannolikt bättre att inte synas.

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINA-

REGRESSIONEN, CIRKA 4300–1800 f Kr

Temperaturen under denna tid var lägre än tidigare och kli-

matet var torrare än under föregående period. Mycket torra 

förhållanden är registrerade i låga vattennivåer i sjöarna i 

södra Sverige 3700–3500 f Kr (Digerfeldt 1997; Harrison 

& Digerfeldt 1993). Under den här perioden introduceras 

jordbruket, karaktäriserat av de domesticerade djuren svin, 

nöt, get och får samt sädesslagen korn och vete (naket korn, 

brödvete, emmer och spelt). Ett kulturlandskap växer fram 

med små åkerarealer och större arealer betesmark. Andel en 

pollen av gräs och örter ökar och något senare förekom-

mer sädesslagspollen i sedimentarkiv från östra Blekinge. 

När skogen röjs för bete och odling minskar andelen alm 

och lind medan bergek och lönn ökar, gynnade av ett öppet 

och ljusare landskap (Berglund 1966; Berglund m fl  2006). 

Almfallet, en kraftig minskning i förekomsten av almpol-

len ca 3800 f Kr, är registrerat i pollendiagram i hela Nord-

västeuropa. I Skåne är almfallet daterat till omkring 3770 

f Kr (Skog & Regnéll 1995). Klimatförändring, skogsröjn-

ing för jordbruk samt almsjuka har förts fram som tänkbara 

orsaker till almfallet och vetenskapligt debatterats under en 

längre tid (Iversen 1960; Troels-Smith 1960; Berglund 1966; 

Göransson 1986, 1988; Digerfeldt 1988). Numera anses alm-

sjukan – samma insektsspridda svampinfektion som härjar 

i dag – vara den främsta anledningen (Ruter 2011).

Omkring 2250 f Kr blir klimatet kallare och fuktigare, 

något som avspeglas i torvavlagringar i Nordväst europa. 

Längre söderut i Europa blir resultatet av klimatförändrin-

gen, som benämns 4.2 kyr event, däremot torka (Arz m fl  

2006; Drysdale m fl  2006). Denna förändring är mani-

festerad globalt genom olika typer av data, och det fi nns 

starka indikationer på att den påverkade många kulturer i 

Asien och Afrika och bl a ledde till att både det Akkadiska 

riket i Mesopotamien och det Gamla riket i Egypten kol-

lapsade. Orsakerna till klimatförändringen är ännu inte helt 

klarlagda (Walker m fl  2012).

Littorinaregressionen inleds omkring 4300 f Kr och under 

de kommande 2 500 åren sjunker strandlinjen från 7 till 4 m 

över dagens havsyta i två etapper, med efterföljande halvme-

terstransgressioner 3000–2700 och 2400–2000 f Kr (Yu m fl  

2003; Berglund & Sandgren 2010). Transgressionerna varade 

under 300–400 år och är kopplade till ett för ändrat mön-

ster av västliga lågtryckssystem över Nord atlanten och ökad 

stormfrekvens i södra Skandinavien, som innebar ökat salt-

vatteninsläpp genom Stora och Lilla Bält (van Geel m fl  1996; 

Plag & Tsimplis 1999; de Jong m fl  2006). De lägre vatten-

nivåerna innebar att land blottlades och ett mer småbrutet 

skärgårdslandskap uppstod. Detta torde ha ändrat ström-

förhållandena och därmed även förutsättningarna för ero-

sion och deposition av sandiga sediment i Vesan bassängen 

(Björk 2010).

VESANBASSÄNGEN UNDER DEN FORTSATTA 

LITTORINAREGRESSIONEN, CIRKA 1800–500 f Kr

Efter 1800 f Kr blir temperaturen något lägre än tidigare och 

klimatet blir torrare än under föregående period. Klimatet 

är fortsatt torrt fram till 1100–800 f Kr, då det blir fuktig-

are och grundvattennivån stiger (Digerfeldt 1997; Harrison 

& Digerfeldt 1993). Under den här perioden sker en om-

fattande jordbruksexpansion, något som är registrerat i pol-

lendiagram från hela Nordvästeuropa. I östra Blekinge sker 

expansionen tidigast vid kusten och sedan längs å dalar inåt 

landet. Betesmarkerna dominerar de öppna ytorna och od-

lingsytorna är förhållandevis små (Berglund 1966; Berg lund 

m fl  2006). Hästens introduceras under denna tid (Mag-

nell 2007).

I södra Skandinavien avspeglas jordbrukets förändring 

och expansion i makrofossil, redskap, röjningsrösen och pol-

lendiagram (Lagerås & Regnell 1999). Under bronsåldern sker 

en övergång från de tidigare dominerande sädesslagen naket 

korn, emmer, spelt och enkorn till skalkorn. Även hirs, lin, 

dådra och senare råg och havre tillkommer bland grödorna. 

Eftersom skalkorn är mer kvävekrävande än sina föregångare 

indikerar övergången en intensifi ering och mer systematisk 

användning av gödsel. Detta understryks av den ökade före-

komsten av kvävegynnade ogräs. Intensifi erad gödsling in-

nebar att åkrarna inte behövde fl yttas i samma utsträckning 

som tidigare, utan kunde bli kvar på samma ställe år efter år. 

Övergången från två- till treskeppiga hus i början av brons-

åldern har tolkats som ett tecken på att man kan ha stallat in 

djuren under vinterhalvåret (Engelmark 1992), en tolkning 

som fortsatt debatteras. Något som är motsägelsefullt är att 

det saknas fynd av redskap för hö slåtter till vinterfoder från 

den här perioden. Endast skäror i fl inta och brons har påträf-

fats. Flintskärorna från yngre bronsålder, som tillverkats av 

stora fl intspån, förefaller enligt senare forskningsrön att hu-
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Figur XVII Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 

överlagrad med havsnivåerna +1, +2, +3, +4 m över den nutida stran-

dlinjen. Havsnivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Hög-

skolan i Kristianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [LIDAR-

data: © Lantmäteriet i2012/892] och kartan har framställts av Anna 

Broström. Skala 1:40 000.
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vudsakligen ha använts för att skära säd och vass, däremot 

inte för skörd av löv (Högberg 2009:164 f). Lien för slåtter in-

fördes först under järnåldern, liksom årdret med metallblad. 

Däremot fi nns det torvfynd av träårder samt hällristningar 

med årder avbildade. Antalet röjningsrösen på sydsvenska 

höglandet ökar under denna period, men har tolkats som ett 

resultat av ett mer extensivt jordbruk med röjningsgödsling, 

dvs att man odlat röjd mark endast några år och sedan låtit 

den vila ett par, tre decennier innan man odlat den på nytt 

(Berglund m fl  2006; Lagerås 2013).

Hirs är en basgröda med ursprung i Kina som tål torra 

förhållanden och i dag odlas i till exempel Västafrika. Den 

förekom under bronsåldern i Sydskandinavien, men för-

svann under järnåldern, då klimatet blev kallare och fuk-

tigare. Lin och dådra är fi ber- och oljeväxter som förekom 

först under yngre bronsålder. Sannolikt odlades de för oljan, 

eftersom de äldsta linnetygerna som belagts i Skandinavien 

är från järnåldern (Myrdal 1982; Welinder 1998; Lagerås & 

Regnell 1999; Grabowski 2011).

Landskapet ändrade karaktär under bronsåldern. Träd 

röjdes i större utsträckning till förmån för betesmark och små 

odlingsytor, som brukades under några år för att sedan fl yttas 

när näringen lakats ur. Odlingsytorna växte igen med gräs 

och efter några år med björk, om de inte betades av kreatur. 

Detta ledde till att andelen trädbevuxen mark minskade från 

90 till 70  och att ädellövträden till viss del ersattes med 

pionjärträdet björk (fi gur II) (Berglund m fl  2006).

Littorinaregressionen fortsatte under denna period och 

strandlinjen sjönk från 4 till 1 m ö h. Regressionen från 4 till 

2 m ö h skedde relativt snabbt 1700–1100 f Kr, därefter lång-

sammare. Det betyder att under äldre bronsålder blottlades 

ny mark snabbare. Även områden med fi nkorniga sediment, 

som avsatts då havsnivån var högre, blev nu tillgängliga för 

odling (fi gur XVII).

VESANBASSÄNGEN UNDER DEN FORTSATTA 

LITTORINA  REGRESSIONEN, CIRKA 500 f Kr–1000 e Kr

Under denna period sjönk temperaturen ytterligare och kli-

matet blev fuktigare än under föregående period. En torr-

period inträff ade mellan 200 och 800 e Kr (Digerfeldt 1997; 

Harisson & Digerfeldt 1993). Jordbruket expanderade ytterli-

gare, i två tydliga faser, dels mellan 500 f Kr och 400 e Kr, dels 

mellan 800 och 1000 e Kr. Expansionerna avspeglas i pollen-

diagrammen genom att andelen gräs- och sädesslagspollen 

ökade, liksom antalet örter. Det senare tyder på en expan-

sion av slåtterängar, som är artrikare än betesmarker. Ängshö 

behövdes i ökad grad för foder till kreaturen under vinter-

halvåret. Ädellövträden alm, lind, ask och hassel minskade 

när de bästa jordarna användes till åkrar och ängsmark. Även 

alen minskade under den här perioden, då den fuktiga mark 

den växte på användes för slåtter. Bok och avenbok, som ti-

digare förekommit sparsamt, expanderade kraftigt 500 e Kr 

(Berglund 1966; Berglund m fl  2006). Bruket av permanenta 

åkrar som uppkom i slutet av bronsåldern konsolideras un-

der järnåldern. De kräver intensivare och mer systematisk 

användning av gödsel som tillgängliggjordes genom fähus 

med dygns- eller säsongsstallning av boskapen. Nu fi nns 

också redskap för allt eff ektivare höslåtter, så att vinterfoder 

kan säkras. Kretsloppsbruket mellan olika markslag, som 

illustreras av uttrycket ”äng är åkers moder”, troligen första 

gången nedtecknat av Schering Rosenhane omkring 1660 

(Ekstam m fl  1988; Svensson & Moreau 2012), etablerades 

under järnåldern och bibehölls fram i historisk tid, till slutet 

av 1800-talet. Skalkornet var det primära sädesslaget som 

odlades, medan brödvete, emmer, spelt, enkorn, havre och 

råg var sekundära grödor under den äldre järnåldern. Under 

romersk järnålder ökade andelen havre och råg bland odlade 

sädesslag. Lin, dådra och hampa är olje- och fi berväxter vars 

odling ökade respektive tillkom under järnåldern (Welinder 

1998). Bland husdjuren tillkom under denna tid tamkatt, gås 

och höns (Liljegren & Lagerås 1993).

Det permanenta jordbrukslandskapet har ibland läm-

nat tydliga spår i form av fossil åkermark med stensträn-

gar, bandparceller och rösen, vilket har gjort det möjligt att 

studera jordbrukets organisation och ägoförhållanden. Det 

är viktigt att tilläga att det fanns regionala skillnader i hur 

man odlade och vad som odlades, som delvis beror på de geo-

logiska och ekologiska förutsättningarna. Skillnaderna var 

större i början av järnåldern än i slutet av perioden. Dessa 

slutsatser baseras huvudsakligen på material från Skåne, Hal-

land och Småland (Engelmark 1992; Widgren 1997; Viklund 

1998; Grabowski 2011).

Röjningsrösen och pollendiagram från södra Sverige visar 

på en långvarig nedgång i jordbruket från slutet av romersk 

järnålder fram till vikingatid (Lagerås 2013). Under samma 

period sker en igenväxning av kulturlandskapet, som refl ek-

teras i pollendiagram i hela nordvästra Europa. Orsaken till 

dessa storskaliga förändringar har tolkats som resultat av 

oroligheter och demografi ska förändringar efter romar-

rikets kollaps (Andersen & Berglund 1994). I södra Sverige 

var det områden som stod i direkt kontakt med romarriket 

genom handel som påverkades mest (Widgren 2012). Till det 

allmänna begreppet fi mbulvintern (den stora vintern) kan 

knytas en specifi k klimathändelse, som inträff ade 536–537 

e Kr och som omtalas bland annat i den norröna litteraturen, 

i Kalevala samt i källor från medelhavsområdet som en pe-

riod med över femton månaders solförmörkelse och två ute-

blivna somrar (Gräslund 2008; Gräslund & Price 2012). Hän-

delsen har visats sammanfalla med höga halter av svaveloxid i 

Grönlandsisen, vilket indikerar vulkanutbrott. Det har dock 

inte kunnat fastställas vilken vulkan det rört sig om. Även 

dendrokronologiska arkiv från både norra och södra halv-

klotet visar på kalla somrar under en tioårsperiod 536–545 

e Kr (Larsen m fl  2008). Den här klimathändelsen har säkert 

haft stora konsekvenser för jordbruket, men under relativt 



52

Norje Sunnansund

+

+

borrkärna

undersökningsområden

strandlinje +1 m

strandlinje +2 m

berg

fyllning

grus

isälvssediment, sand/block

ler

morän

organisk jordart

sand

silt

sten/block

vatten

Gustavstorpsvägen

Pukavikskogen

Norjeskogen &

Norjegravfälten

Norje Nordansund

Norje Sunnansund

Lussabacken norr

Damm 6

Bro 597

Yta 7 

N

0 500 1 000 m

Figur XVIII Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 

överlagrad med havsnivån +2 m över den nutida strandlinjen. Havs-

nivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-

tianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [© Lantmäteriet 

i2012/892] och kartan har framställts av Anna Broström. Skala 

1:40 000.
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Figur XIX Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 

överlagrad med havsnivån +1 m över den nutida strandlinjen. Havs-

nivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-

tianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [© Lantmäteriet 

i2012/892] och kartan har framställts av Anna Broström. Skala 

1:40 000.
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kort tid. Däremot framförs hypotesen att den Justinianska 

pesten, som första gången bröt ut i Egypten 541 f Kr, skulle 

vara en direkt följd av och ekologisk konsekvens av fi mbul-

vintern, genom att den påverkat smittbärande smågnagar-

populationers utbredning (Gräslund 2008).

I slutet av bronsåldern, och i större utsträckning under 

järnåldern, ändrade landskapet åter karaktär i och med att 

de odlade ytorna blev permanenta och att hö togs tillvara 

för vinterfoder. Åkrar och slåtterängar låg närmast runt be-

byggelsen, medan betesmarken bredde ut sig på utmarkens 

sämre jordar, där utbredningen av tall minskade till förmån 

för ljunghedar. Den trädbevuxna markens areal minskade 

till 60  och den bestod endast till hälften av ädellövträd 

medan resten var björk (fi gur II). Vid kusten blottlades ny 

mark på sandig eller lerig före detta östersjöbotten. När den 

nya marken fortfarande var sank kunde den användas för 

slåtter eller bete och när den var helt torrlagd för odling 

(Berg lund & Sandgren 2010).

I Östersjöbäckenet fortsatte Littorinaregressionen under 

denna tid och strandlinjen sjönk från 1 till 0,5 m ö h. Ytter-

ligare mark blottlades och områden med fi nkorniga sedi-

ment, som avsatts då havsnivån var högre, blev nu tillgäng-

liga för odling. Vesan snördes alltmer av från havet, men 

bassängen hade kontakt med Östersjön. Frågan är om denna 

kontakt ska defi nieras som en å eller som ett sund. Denna 

fråga kan inte säkert besvaras, men med utgångspunkt från 

jordarts kartan, historiska kartor och sedimentprovtagnin-

gen inom ramen för E22-projektet kan vi resonera kring ett 

tänkbart scenario.

På jordartkartan med strandlinjen 2 m ö h ses en bred 

vattenförbindelse mellan Vesan bassängen och Östersjön vid 

Norje Sund (fi gur XVIII). Sundet i söder, vid nuvarande 

Sölvesborgsviken, snördes av tidigare än sundet vid Norje, 

eftersom lägsta passagen där, enligt LIDAR-data, legat på en 

högre nivå, omkring 1 m ö h (jfr fi gur X). På jordarts kartan 

med strand linjen 1 m ö h (fi gur XIX) ses endast en smal vat-

tenförbindelse, samma som dagens, vid Norje Sund. Sedi-

ment vid utgrävningslokalen Norje Sunnansund indikerar 

att här inte har fl utit vatten i en eroderande strömfåra se-

dan sedimentet avsattes under Littorinaskedet. Vid loka-

lerna Damm 6 och Bro 597 indikerar sedimenten samma 

sak. Av detta kan vi dra slutsatsen att det var den nordligaste 

förbindelsen, Norje Sund, som var öppen senast. Att dagens 

utlopp vid Norje på historiska kartor benämns just Norje 

Sund tyder på att förbindelsen mellan Vesan och havet, även 

innan muddringarna i samband med utdikningen, har varit 

ett farbart sund. Vattenförbindelsen från tiden före muddrin-

garna syns på kartor från 1845 och 1847 (fi gur XX).

Viktigt att notera är att LIDAR-kartorna, som vi baserar 

dessa resonemang på, kan ge en skenbar bild av lågt liggande 

passager i områden där mäktiga organiska jordarter kom-

pakterats efter utdikningen och i samband med odlingen 

under 1900-talet.

VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ OMGIVEN AV 

ÄNGSMARK, CIRKA 1000–1814 e Kr

Klimatet växlade under denna tid från ett medeltida värme-

optimum mellan 1000 och 1250 e Kr till den s k lilla istiden, 

som varade ca 1350–1850 e Kr (Büntgen m fl  2011; PAGES 2k 

Consortium 2013). Under värmeperioden expanderade jord-

bruket. Listerlandet utvecklades under medeltiden till en i det 

närmaste fullåkersbygd, med i stort sett bara stora byar och 

inga ensamgårdar (Björnsson 1946). Norje bestod i början av

1600-talet av 22 gårdsenheter fördelade på 35 nominati (åboar,

brukare, hushåll) och Ysane hade tolv gårdsenheter fördelade

på 27 brukare (Björnsson 1946). I Mjällby socken kan exem-

pelvis Lörby, Hörby och Hosaby nämnas med 21, 21 respektive 

23 gårdsenheter fördelade på fl era brukare. Området väster om 

Vesan uppvisar en helt annan bild. I Gammalstorps socken 

dominerade de utspridda ensamgårdarna 1651; av totalt 19 be-

byggelseenheter var 14 ensamgårdar (Skansjö & Tuvestrand 

2007: Decimantboken 1651). Bybildningsprocessen i Blekinge 

är dåligt känd, varför inget med säkerhet kan sägas. Ysane by 

har dock med stor sannolikhet existerat när kyrkan i Ysane 

byggdes på 1300-talet. I och med att Vesan blev en insjö har 

fokus fl yttats ut i kustbandet och de centrala delarna av Lister, 

vilket framgår av etableringen av fl era fi skelägen och hamnar.

De spridda ensamgårdarna på Ryssbergets sluttningar 

framstår som en omlokalisering av bebyggelsen efter en 

längre tids befolkningstillväxt under äldre medeltid (Ang-

lert 2004). En ny strategi med utgångspunkt i en diversifi -

erad ekonomi kan ses som en kolonisationsvåg och ett svar 

på en överbefolkning i de traditionella jordbruksbygderna 

närmre kusten. Ett tydligare utnyttjande av skogens resurser 

och boskapsskötsel har breddat den ekonomiska basen, t ex 

utskeppningen av den stora mängden pottaska. Troligen har 

digerdöden, som vi visserligen vet väldigt lite om i området, 

påskyndat utvecklingen.

Littorinaregressionen fortsätter nu i långsam takt och 

strandlinjen sjunker från 0,5 m ö h och når dagens nivå i 

slutet av den här 800-årsperioden. Vesanbassängen är under 

denna tid en insjö och kontakten med Östersjön går genom 

Norje Sund, vilket framgår av kartan från 1847 (Norje Sun-

nansund by) (fi gur XX). Även nu blottläggs ny mark och 

områden med fi nkorniga sediment som avsatts då havsnivån 

var högre blir nu tillgängliga för odling.

Efter krisen på 1300-talet tog generellt en ny jordbruks-

expansion dock fart på 1500-talet. Skalkorn fortsatte att vara 

den vanligaste grödan och näst därefter råg, men även havre 

vars betydelse varierade regionalt. Vete utgör nu en liten del 

av odlingen, vilket tolkas som att den var en exklusiv gröda 

som används vid högtider. Olje- och fi berväxter odlades fort-

satt. Humlen som användes för konservering och smaktill-

sats i öl blev vanligare och under medeltid påbjöds varje gård 

att odla den. Under medeltiden utgjordes träden till mindre 

andel av ädellövträd, medan utbredningen av bok ökade. 
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Figur XX De historiska kartorna över laga skift e för byarna Norje 

Nordan sund 1845 och Norje Sunnansund 1847 visar Norje Sund, 

vatten kontakten mellan Vesanbassängen och Östersjön. © LMV dnr 

i2014/00931, © LMV 2015.
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Flera anledningar till att så skedde har föreslagits och svaret 

är troligen en kombination av dessa. Boken är konkurrens-

kraftig på mer näringsfattiga jordar och kan ha gynnats då 

jordbruk urlakat marken. Ett nederbördsrikare och kallare 

klimat är också till bokens fördel och vidare utgör bokollon, 

tillsammans med ekollon, föda åt både vilda och tama svin 

och har troligen medvetet främjats av människan. Dessutom 

gynnar svinens bökande etableringen av unga bokplantor.

Bland viktiga redskapsförbättringar märks den järn-

skodda spaden och övergången från årder till plog, som yt-

terligare eff ektiviserade jordbruket. Detta gäller framför allt 

den intensivt odlade jordbruksbygden, som dominerade 

det aktuella området. Det var även här som bebyggelsen 

reglerades starkast, med stora byar vars marker indelades i 

inägor med tegskiftad åker (tvåsäde) och äng samt utmarker. 

I den stenbundna skogsbygden har ett mycket småskaligt 

jordbruk bedrivits (självhushåll) med hacka och spade.

Landskapet fortsätter fram till 1800-talets början att präg-

las av jordbrukets organisation, med åker och slåtterängar 

samlade runt gårdar centralt i byarna, medan betesdjuren, 

bränslebehovet och virkesuttaget håller utmarken öppen och 

endast glest bevuxen med träd. Omkring 1800 genomförs 

olika skiftesreformer, som i hög grad gick ut på att samla 

ägorna till de enskilda gårdarna (Myrdal & Gadd 2000).

VESANBASSÄNGEN DRÄNERAS OCH ODLAS UPP, 

1814 e Kr–NUTID

Under senare delen av 1800-talet når befolkningstalet på 

landsbygden sitt maximum (Folkmängdsdatabasen, Demo-

grafi ska databasen, Umeå universitet, www.ddb.umu.se). För 

Blekinges del har denna befolkningsutveckling medfört en 

kyrklig sockenbildning som pågått fram till 1873/1881, då 

Ringamåla socken avknoppades ur Asarums socken (Ang-

lert 2004). Sockenbildningen (eller församlingsbildningen) i 

Blekinges landsbygd har alltså varit en utdragen process från 

tidig medeltid och fram till industrialiseringens genomslag 

i slutet av 1800-talet. Industrialiseringen skedde dock i hög 

grad på den svenska landsbygden och inte i städerna, till 

skillnad från i övriga Europa.

Den agrara revolutionen och industrialiseringen av jord-

bruket genomförs under den här perioden, med stor inverkan 

på landskapet. Landreformerna, dikningsföretagen, mekani-

seringen av jordbruket, konstgödsel och skogsbrukets in-

förande är de viktigaste komponenterna i denna omvandling. 

Storskifte, enskifte och laga skifte genomfördes under hela 

1800-talet. Förutom att eff ektivisera jordbruket förändrade 

dessa reformer även de sociala förutsättningarna. Till var 

och en av de skiften som genomfördes producerades en geo-

metriskt riktig karta över markanvändning och ägoförhål-

landen inom varje by (Myrdal 1999). Den dokumentationen 

är i dag en stor tillgång för landskapsanalyser, inte minst vid 

arkeologiska undersökningar. För byarna vid Vesans östra 

strand fi nns kartor från slutet av 1700-talet samt början och 

slutet av 1800-talet. Genom att pussla ihop kartorna går det 

även att följa Vesans uppgrundning, igenväxning och senare 

den nya odlingsmark som blev resultatet av dikningsföretagen 

som påbörjades 1814 och som under 1930-talet resulterade i 

den slutliga dräneringen (fi gur XXI). Sedan invallningen och 

den första utpumpningen har markytan i den forna sjön Ve-

san sjunkit med drygt 1 m, i de centrala delarna från -0,5 m 

år 1929 till -1,7 m år 1992 och -2 m år 2005, i förhållande till 

Östersjöns nivå (Björk 2010). Torrläggningen av Vesan över-

skuggar det mesta som hände i området under den här peri-

oden. För Ysane socken innebar det att odlingsjorden ökade 

med 42,1  mellan 1900 och 1937 (Björnsson 1946:219 f).

Det sena 1800-talets alltmer frikostiga statliga stöd till 

dikningsföretag och torrläggningar har avsatt många och 

tydliga spår i landskapet. Det var en verksamhet som pågick 

på många ställen och med olika ambitionsnivåer (Myrdal & 

Gadd 2000:312; Myrdal & Morell 2001:195 f). Som exempel 

kan nämnas att Kävlingeåns ca 1 000 km² stora avvattnings-

område år 1820 till 29  bestod av sjöar, rinnande vatten 

och starkt vattenhaltiga ängsmarker. I början av 1950-talet 

var motsvarande yta 3,4 . Om man stannar i Skåne kan 

man konstatera att i princip alla sjöar har sänkts (Bengts-

son 2000:13; Myrdal & Gadd 2000:312). Även myrmarkerna 

har påverkats av mänskliga ingrepp i form av dik ningar för 

odling, skogsbruk och torvtäkt. Sammanlagt har i Sverige 

600 000 hektar myrmark dikats ut för jordbruk och 1,5 mil-

joner hektar för skogsbruk (Wetterberg 2008).

Som nämnts ovan gjordes första försöket att sänka vat-

tennivån i Vesan för att torrlägga land för slåtter och odling 

år 1814. Norje Sund rensades upp och en primitiv damm 

anlades för att förhindra högvatteninfl öde från Östersjön. 

År 1859–60 genomfördes avvägningar och en teknisk plan 

utarbetades för att torrlägga sjön och våtmarkerna runtom-

kring och år 1863 stadfäste dåvarande kungen reglementet 

för Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsbolag. Två 

år senare påbörjades utpumpningarna vid Norje Sund. Ryss-

bergskanalens vallar genombröts vid ett fl ertal tillfällen. År 

1870 beslöt man att inte fullfölja arbetet och 1896 revs pump-

huset och maskinerna såldes. År 1900 byggdes en ny damm 

för att hindra havsvatten att tränga in i Vesan (Björk 2010).

Efter ett par decennier togs nytt initiativ till torrläggning 

och arbetet påbörjades i början av 1920-talet. Totalt skulle 

1 519 ha invallas, torrläggas och kultiveras, varav 954 ha ängs- 

och vassmark, 533 ha vattenskadad åker och 30 ha en grund 

fi sk- och fågelrik sjö. Under senare delen av 1920-talet anlades 

kanal- och dikessystem. Norje Sund muddrades och Puka-

vikskanalen färdigställdes. Det hela var klart år 1934 och 

den totala arealen användes för odling eller bete. Sättning 

Figur XXI (till höger) Fyra kartor som visar Vesans successiva 

torrlägg ning, sammanställda eft er lantmäterikartor. Kartserien 

upprättades 1938 genom Kungliga Lantbruksakademiens försorg. 

Skala ca 1:70 000.
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Figur XXIII (nedan) Flygbild med vy mot nordost över lokalen Lus-

sabacken norr (mitt i bilden) under sommaren 2011. Vesansänkan 

ses till vänster i bild och i bakgrunden Pukaviksbukten. Foto: Blek-

inge museum.

Figur XXII (ovan) Första schaktet vid slutundersökningen på Norje-

skogen & Norjegravfälten (Lokal 14) den 9 maj 2011. Kenneth Alexan-

dersson (t v) och Anders Edring övervakar schaktningen. Foto: Blek-

inge museum.
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av marken överskred i allmänhet inte mer än 0,2 m, men i 

mindre områden var den 0,4–0,6 m. Under 1950-talet in-

träff ade fl era mindre översvämningar vid kraftigt regn. År 

1959 förstördes hela spannmålsskörden och potatis odlingen 

(Björk 2010).

Figur XXIV Fotokollage av utgrävningslokalerna eft er att vägbygget 

påbörjats. Foto: Elisabeth Rudebeck.

De organogena jordarterna i den sänkta Vesans odlings-

mark kompakteras och sätter sig kontinuerligt. Det innebär att 

huvudutloppet borde fördjupas, men det går igenom sand som 

överlagrar lera, vilket gör att ras uppstår vid fördjupning. Nya 

invallningsföretag har genomförts 1968, 1974 och 2006. Prog-
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nosen för Vesans framtida utveckling är fortsatt nivåsänkning 

på grund av jordens kompaktion och ökade svårigheter att 

fördjupa avfl ödeskanaler från ”inre Vesan” till pumpstationen 

i Norje Sund. Det blir också allt svårare att bibehålla mark-

vattningsfunktionen för fortsatt jordbruksproduktion samt 

ökad lyfthöjd vid utpumpning till Östersjön av vatten från 

det 42,5 km² stora tillrinningsområdet (Björk 2010).

De senaste stora förändringarna vid Vesan är byggandet 

av nya väg E22, som föregicks av de arkeologiska utgrävnin-

garna (fi gur XXII & XXIII). Omgestaltningen av landskapet 

illustreras av det pågående vägbygget på några av utgrävn-

ingslokalerna under våren 2013 och våren 2014 (fi gur XXIV).

Climate, shorelevel displacement 
and landscape development in the 
Vesan area during 11,700 years – 
English captions

English revised by Alan Crozier

Figure I Shorelevel displacement curve for the coast of Blekinge, 

14,500 years ago to the present (aft er Berglund & Sandgren 2010, 

Figure 10).

Figure II Summary diagram of climate, shoreline, vegetation and 

fauna in Blekinge during the last 15,000 years, plotted on several 

time scales and chronologies: millennia before the present, millen-

nia before/aft er the birth of Christ, the archaeological chronology, 

the geological chronology and chronozones. The figure is based on 

a figure by Liljegren (1999:29) in Atlas of Skåne and has been revised 

with information and data as below. 

The boundaries between the chronozones during the late glacial 

and the postglacial periods are mainly according to Björkman (2007). 

However, the border between the late glacial and the postglacial pe-

riod (Younger Dryas and Preboreal) is according Björck et al. (1997). 

Since the inland ice sheet melted away from Blekinge, the shoreline 

has changed due to global sea level changes, land uplift  and the oc-

casional isolation of the Baltic Sea. The four distinguishable stages 

of the Baltic Sea are: the Baltic Ice Lake, the Yoldia Sea, the Ancylus 

Lake and the Littorina Sea. The climate is represented by a recon-

struction of the mean July temperature (°C), which is a compilation 

of several climate studies on hemispheric to regional scales and for 

diff erent time periods (according to Björkman 2007). The dotted line 

shows 16°C, which was the average temperature in July in Scania 

during the current standard normal period 1961–1990 (The Swedish 

Meteorological and Hydrological Institute). 

The shorelevel displacement curve (m a.s.l.) of Blekinge is based 

on information about the positions of ancient beach scarps and 

raise d beaches, sediments from coastal lakes and bays, that show 

water depth and salinity, as well as subsea tree stumps (Berglund 

& Sandgren 2010). It has been adjusted for the local isobase due to 

postglacial land uplift  on the Listerlandet peninsula. The shorelevel 

displacement curve is based on knowledge generated in the last 130 

years (De Geer 1882; Holst 1899; Munthe 1902; Sandgren 1939; Ring-

berg 1971; Berglund 1964, 1971; Mikaelsson 1978; Björck 1981; Liljegren 

1982; Yu 2003a & 2003b; Yu et al. 2003, 2004, 2005, 2007; Berglund et 

al. 2005; Andrén et al. 2007).

The vegetation has been reconstructed by Anna Broström, us-

ing a proven landscape model, REVEALS (Sugita 2007; Broström et 

al. 2008), based on fossil pollen in a sediment core from Lake Färske-

sjön in eastern Blekinge (Berglund 1966; Berglund et al. 2006). The 

diagram shows the regional vegetation development in eastern Ble-

kinge and southeast Småland: birch, spruce, pine, alder and willow, 

hardwood (including elm, ash, oak, lime, hazel) , beech, heather, 

grassland (including grasses, sedges, sorrel, buttercup family, rib-

wort plantain, sunflower family, and bedstraw family) and cultivated 

land (including barley, wheat, rye and oats). The reconstruction of 

the period before 9600 BC should be considered with caution as the 

proportion of trees may possibly be exaggerated by REVEALS. During 

this period, pollen productivity is low and long-transported pollen 

from the continent can thus have a major impact on the reconstruc-

tion (Åkesson et al. 2015).

The presence of most common wild mammals as well as domestic 

species in southern Scandinavia, based on subfossil bones in south-

ern Sweden and Denmark, revised compilation of Lepiksaar (1982), 

Arnesson-Westerdahl and Ericson (1987), Ekström (1993), Liljegren 

and Lagerås (1993), Jonsson (1995, 1996), Kindgren (1995), Eriks-

son and Magnell (2001), Broberg (2004), Ericson and Tyrberg (2004), 

Bennike et al. (2007), Aaris-Sørensen (2009) and Sørensen and Karg 

(2012), Magnell (in press). The figure was compiled by Anna Broström.

Figure III Maps of the Listerlandet peninsula and estimated shoreline 

at various times between 9700 BC and AD 2000, and investigated sites 

in the E22 Project (red stars), from south to north: Lussabacken norr, 

Damm 6 & Bro 597, Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjesko-

gen & Norjegravfälten, Pukavikskogen and Gustavstorpsvägen.

The maps are constructed using a terrain model with 5 metre 

resolution based on LIDAR data (Light Detection And Ranging) from 

Lantmäteriet (The National Land Survey of Sweden), depth informa-

tion from the National Land Survey Roadmap [© National Land Sur-

vey i2012/892] and in addition depth data from the Geological Sur-

vey of Sweden, Marine Geology Map, and from Iowtopo2 (Seifert et 

al. 2001). The terrain model was subtracted with the shoreline level 

at the specific points in time. The outlet of Lake Vesan at Norje has 

been exaggerated in order to clarify the contact between the Vesan 

Basin and the Baltic Sea. Other possible outlets are shown in Figures 

IX and X. The landscape topography has changed through erosion 

and accumulation of sand and gravel during the Ancylus- and Litto-

rina transgressions. In addition, layers of peat and gyttja that accu-

mulated over large areas have been compacted due to the cultiva-

tion of the area. The reconstructed shorelines and the size of Lake 

Vesan, which are based on the elevation model for today’s ground 

level, are therefore only approximate. On the map of AD 1814 the ex-

tent of Lake Vesan is based on the cadastral maps from the period 

1805–1826, according to the chart compilation of the Royal Swedish 

Academy of Agriculture and Forestry shown in Figure XXI.

The shoreline levels reconstructed are: 9700 BC: +20 m a.s.l., 9200 

BC: –17 m, 8600 BC: +4.74 m, 7900 BC: –0.04 m, 7100 BC : –2.37 m, 6700 

BC: +0.65 m, 6200 BC: +2.88 m, 6000 BC: +3.45 m, 5400 BC: +6.36 m, 

4300 BC : +6.98 m, 3500 BC: +5.31 m, 2800 BC: +4.64 m, 1800 BC: +4.10 

m, 500 BC: +1.18 m, AD 500: +0.70 m, AD 1000: +0.45 m, AD 1814: +0.04 

m, and the present day 0 m a.s.l. Turquoise colour of the Vesan Basin 

at specific points in time indicates that it most likely was a lake. The 

extent of the lake is, however, uncertain. It is possible the Vesan Basin 

contained a lake during other periods as well. Light brown colour in 

the map showing AD 2000 indicates drained areas of the Vesan Basin 

situated below today’s sea level. In essence, this corresponds to the 
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distribution of organic soil (see Figure IV). Maps by Nils-Olof Svensson, 

Kristianstad University.

Figure IV The map of Quaternary deposits (© Geological Survey of 

Sweden) with the positions of the excavated sites and the coring 

point for the sediment core in the Vesan Basin. The sites are from 

the south to the north: Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 597, Norje 

Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen & Norjegravfälten, 

Puka vikskogen and Gustavstorpsvägen. Scale 1:120,000.

Figure V Shorelevel displacement curve based on Berglund & Sand-

gren (2010), corrected for the lower land uplift  on the Listerlandet 

peninsula by Nils-Olof Svensson, Kristianstad University (see Figure 

I). The correction has been made by subtracting the shore level with 

a time-linear factor reducing to zero at present. At the time of the Lit-

torina maximum, about 4300 BC, the correction is 1 metre. The figure 

shows 232 of the total 284 14C datings of material from archaeologi-

cal remains and palaeoecological samples from the E22 Project (see 

Appendix I). The figure is intended to illustrate the general distribu-

tion of radiocarbon dates in relation to the shorelevel displacement 

curve and the climate development. The 14C dates that have not been 

included are: one obviously incorrect dating of charcoal from pine 

to 18,975 BP (Ua-31205) from an Early Mesolithic cultural layer on the 

site of Lussabacken norr, eight dates of samples from sediments in 

the Vesan Basin, which will be reported in the palaeoecological re-

port from the project, 41 dates of cremation graves in the Norje cem-

eteries, ranging between 1200 and 800 BC, which therefore would 

make the figure unclear, and two dates to the Middle Ages and mod-

ern times (a hearth and a ditch) from the same site. For each dated 

sample, the time range has been calculated on the median value of 

the 2σ calibrated dating (e.g., the dating 1120–900 BC cal. 2σ has the 

middle value 1010 BC and the standard deviation bars are 110 years). 

Each dating is shown on the level above/below the current sea level. 

The level refers at times to the sample itself and sometimes to the 

feature from which the sample was taken.

The boundaries between the chronozones during the late glacial 

and postglacial period are essentially according to Björkman (2007). 

The border between the late glacial and the postglacial period (the 

Younger Dryas and the Preboreal), however, is according Björck et 

al. (1997). Vertical lines and colour fields indicate diff erent climatic 

events or climate periods which are relevant for the understanding 

of the archaeological remains and the landscape development in 

the area (the sources of these events are indicated in the text of this 

chapter). The dotted blue vertical line at about 6300 BC indicates 

a possible rapid and substantial regression aft er the first Littorina 

transgression (Göransson 2006).

It should be emphasized that the dated samples from archae-

ological contexts, seemingly situated below the estimated shoreline, 

mainly concerning the time of the Ancylus transgression and the An-

cylus regression and the time of the first Littorina transgression, in-

dicate that the shorelevel displacement curve during these periods 

should be revised. This is discussed in more detail in this chapter. 

The figure was compiled by Elisabeth Rudebeck.

Figure VIa Map of Scandinavia with the inland ice sheet and water 

levels in the Baltic Sea basin 9700 BC. Map by Nils-Olof Svensson, 

Kristianstad University. Scale 1:20,000,000.

The map series with palaeogeographic reconstructions of Scan-

dinavia and its surroundings (Figures VIa, VIb, XI & XV) has been pro-

duced digitally, starting from a digital model of today’s topography 

and bathymetry of the ocean and large lakes. From this topo graphy 

has been subtracted a model for the ancient shoreline level for each 

stage. The model for today’s topography and depth is based on digiti-

zation of maps and charts, bathymetry from the Baltic, Kattegat and 

Skagerrak by Seifert et al. (2001), bathymetry of the North Sea from 

the “Terrain Base” (NGDC, the National Geophysical Data Center, 

Boulder, Colorado) and land topography of the elevation model 

“GLOBE” (NGDC). Models for the ancient shoreline levels are inter-

polated from numerous studies. The extent of the continental ice is 

according to Lundqvist & Saarnisto (1995).

Figure VIb Map of Scandinavia with the inland ice sheet and water 

levels in the Baltic Sea basin 9100 BC (Cf. Figure VIa). Map by Nils-Olof 

Svensson, Kristianstad University. Scale 1:20,000,000.

Figure VII Post-glacial sand and gravel (orange) according to the map 

of Quaternary deposits (© Geological Survey of Sweden) on the LI-

DAR-based map [LIDAR Data: © National Land Survey i2012 / 892]. 

The model is based on elevation data in a grid with a resolution of 2 

metres. The major part of the sand and gravel deposited in the Vesan 

Basin aft er the ice age was deposited during the Littorina transgres-

sion and regression. However, there is also sand and gravel from the 

transgression and regression of the Ancylus Lake and aeolian sand 

from the time aft er the sea had fallen to its current level. During the 

archaeological investigations within the E22 Project, several well-

preserved Early Mesolithic land surfaces were discovered under lay-

ers of post-glacial sand and gravel. Map by Nils-Olof Svensson, Kris-

tianstad University, and Carl Persson. Scale 1:125,000.

Figure VIII Section through the western part of the site of Lussa-

backen norr (view towards the southwest). The white arrow points 

to a dark layer which is the result of natural processes related to 

the Ancylus transgression. Despite the dark coloration, the layer is 

not necessarily evidence of human activity. In some places, how-

ever, it is clear that the layer was a land surface, as evidenced by the 

findings of undisturbed concentrations of knapped lithic materials. 

Only a few metres away from the section visible in the photo, and 

within the lower dark layer, were the traces of a hut that was dated 

to around 8400 BC. The section complements Figure IV and Figure VII 

and shows how sand and gravel from the Littorina transgression su-

perimpose and mask the older landscape. Photo: Blekinge Museum.

Figure IX Ancient outlets from the Vesan Basin shown on the LIDAR 

map [LIDAR Data: © National Land Survey i2012 / 892] at a water level 

of about 0 m a.s.l. The model is based on elevation data in a grid with 

a resolution of 2 metres. The northernmost outlet was topographi-

cally distinct and is shown as outlet B in Figure X. The middle outlet, 

dated to the early Preboreal, was found during the archaeological 

excavation at the Damm 6 site. The southernmost outlet is more hy-

pothetical and is based mainly on the Preboreal flint concentrations 

in the northern part of the site of Lussabacken norr. The place was 

covered by thick layers of sand (see Figure VII), so it was diff icult to 

assess the character of the area before the Littorina transgression. 

Map by Nils-Olof Svensson, Kristianstad University, and Carl Pers-

son. Scale 1:25,000.

Figure X LIDAR map of the Vesan Basin [LIDAR Data: © National Land 

Survey i2012 / 892] with a water level at about 0 m a.s.l., which is 

probably close to the basin’s natural threshold before the dredging 

of the present outlet Norje Sund, which began in 1814 (Birch 2010). 

The model is based on elevation data in a grid with a resolution of 2 

metres. As the landscape topography has changed due to sand and 

gravel being eroded and deposited during the Ancylus and Littorina 

transgressions, and due to the subsequent deposition of peat and 

gyttja, the extent of the lake, which is based on today’s ground level, 

is only approximate. Three low-lying passages into the Vesan Basin 

have been identified in the terrain. On the map, today’s outlet at 

Norje Sund is marked A. This is, with minor modifications, the out-

let that has been active during historical times. An older part of the 

outlet existed next to the excavated settlement Norje Sunnasund 
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(B). This outlet was active before the Littorina transgression. In the 

southern part of the Vesan Basin, at Sölve, are evidence of yet an-

other opening (C). This is found today in a ditch, with an outlet in the 

Vesan Basin, but before the draining of the area in 1927, the outlet 

was in the sea, at the Sölvesborg Bay. The threshold for this outlet 

seems to lie in the extension of the ditch, in an area where the land 

surface at its lowest is about 1.3 m a.s.l. As the catchment area of the 

Vesan Basin is quite limited, it is possible that the water level during 

dry periods has been lower than the threshold, and that the basin 

during these periods lacked an outlet. Map by Nils-Olof Svensson, 

Kristianstad University. Scale 1:62,500.

Figure XI Scandinavia with the ice sheet and the water level in the 

Baltic Sea basin 8500 BC (cf. Figure VIA). Map by Nils-Olof Svensson, 

Kristianstad University. Scale 1:20,000,000.

Figure XII The Vesan Basin at a water level of approximately 4 m a.s.l. 

(around 8600 to 8300 BC) [LIDAR Data: © National Land Survey i2012 

/892]. The model is based on elevation data in a grid with a resolution 

of 2 metres. Large parts of the land surface between 4 and 9 m a.s.l. 

are reshaped by the late Littorina transgression (see Figure VII). The 

actual surface of this period is therefore largely reshaped by erosion 

and hidden under the deposited sand and gravel. The big island (Lis-

terlandet) east of the Vesan Basin was probably more like an archi-

pelago during this period. Map by Nils-Olof Svensson, Kristianstad 

University. Scale 1:125,000.

Figure XIII The compilation of climate-related events on a hemi-

spheric and regional scale and observations relating to the Vesan Ba-

sin. The growth of oaks in Germany (blue graph) cannot be translated 

directly to temperatures, but suggests the relative climate change 

during the period (Klitgaard-Kristensen et al. 1998). The analysis is 

performed with CalPal 2007 (Weninger & Jöris 2004). The diff erent 

colour fields (A–E) are explained in the text. The figure was compiled 

by Carl Persson.

Figure XIV A rooted alder that once grew on the level ± 0 m a.s.l. at the 

site of Norje Sunnansund. The tree is dated to 7371±47 BP (Ua-30597), 

corresponding to 6380–6090 cal. BC 2 σ. Photo: Blekinge Museum.

Figure XV Scandinavia with the sea level in the Baltic Basin 4300 

BC, during the time of the maximum of the Littorina transgression 

(cf. Figure VIA). Map by Nils-Olof Svensson, Kristianstad University. 

Scale 1:20,000,000.

Figure XVI Listerlandet with the Vesan Basin during the maximum 

of the Littorina transgression, with a water level at 7 m a.s.l. [LIDAR 

Data: © National Land Survey i2012 / 892]. Depth data are according 

to Seifert et al. (2001). The model has been based on elevation data 

in a grid with a resolution of 2 metres. Shallow areas are indicated 

by lighter colour. The Vesan Basin was located in a sound which was 

protected against the biggest waves by the shallow areas at the cur-

rent villages of Norje and Sölve. Red dots indicate the sites excavated 

within the E22 Project, from south to north: Lussabacken norr, Damm 

6 & Bro 597, Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen & 

Norjegravfälten, Pukavikskogen and Gustavstorpsvägen. Map by 

Nils-Olof Svensson, Kristianstad University. Scale 1:300,000.

Figure XVII The map of Quaternary deposits (© Geological Survey 

of Sweden), overlaid with sea levels +1, +2 , +3, and +4 m a.s.l. Sea 

levels were generated by Nils-Olof Svensson, Kristianstad Univer-

sity, using a LIDAR terrain model [LIDAR Data: © National Land Sur-

vey i2012/892], and the map has been prepared by Anna Broström. 

Scale 1:40,000.

Figure XVIII The map of Quaternary deposits (© Geological Survey of 

Sweden), overlaid with the sea level +2 m a.s.l. Sea levels were gen-

erated by Nils-Olof Svensson, Kristianstad University, using a LIDAR 

terrain model [© National Land Survey i2012/892], and the map has 

been prepared by Anna Broström. Scale 1:40,000. 

Figure XIX The map of Quaternary deposits (© Geological Survey of 

Sweden), overlaid with the sea level +1 m a.s.l. Sea levels were gen-

erated by Nils-Olof Svensson, Kristianstad University, using a LIDAR 

terrain model [© National Land Survey i2012/892], and the map has 

been prepared by Anna Broström. Scale 1:40,000.

Figure XX The historical maps of the laga skift e land reform for the 

villages of Norje Nordansund in 1845 and Norje Sunnansund in 1847, 

showing Norje Sund, the sound between the Vesan Basin and the 

Baltic Sea.

Figure XXI Four maps showing the successive drainage of Lake Ve-

san, compiled from cadastral maps. The map series was produced 

in 1938 by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. 

Scale approx. 1:70,000.

Figure XXII The first trench at the site of Norje cemetery, 9 May 2011. 

Kenneth Alexandersson (left ) and Anders Edring are supervising the 

excavator. Photo: Blekinge Museum.

Figure XXIII Aerial view of the site of Lussabacken norr (in the centre 

of the photo) during the summer of 2011, facing the northeast. The 

Vesan Basin is seen to the left  and in the background is the Pukavik 

Bay in the Baltic Sea. Photo: Blekinge Museum.

Figure XXIV Photo collage of several of the excavated sites aft er the 

road construction started. Photo: Elisabeth Rudebeck.
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Topografi, fornlämningsmiljö 

och tidigare undersökningar

Andreas Emilsson

Topografi och fornlämningsmiljö

Det aktuella undersökningsområdet låg en kilometer sydväst om samhället Norje i Ysane 

socken, Sölvesborgs kommun. Det var beläget vid den utdikade sjön Vesans östra strand, 

250 m öster om Vesankanalen och 950 m väster om Norjerondellen, där Ysanevägen/

E22 möter Norjevägen. Avståndet till kusten, Pukaviksbukten i öster, var ca 2 kilo meter. 

Undersökningsområdet omfattade två åkerimpediment som låg norr och söder om en 

relativt fl ack åkeryta (fi gur 5 och 8). 

Fornlämningarna inom exploateringsområdet utgjordes av den mesolitiska boplat-

sen Ysane 44 som återfanns på åkerytan, och de fossila åkermarksområdena Ysane 79 

samt Ysane 80 som låg på det södra respektive norra åkerimpedimentet. På det södra 

impedimentet påträff ades även en stensättning, Ysane 92, samt ett mindre boplats-

material från mesolitikum och järnålder som fi ck benämningen Ysane 93. Åkermarken 

låg 0,5 till 1,5 m över dagens havsnivå och höjden på impedimenten varierade från mel-

lan 1,5 till 4 m ö h. 

Den undersökta delen av den mesolitiska boplatsen låg mitt emellan de båda åker-

impedimenten på en ca 45 × 45 m stor åkeryta inom vägsträckningen. Boplatsen, som 

blev gyttjeöverlagrad i samband med Littorinatransgressionen, återfanns på den södra 

delen av en svag förhöjning i åkermarken, som troligen utgjort en halvö i anslutning 

till vattenlinjen, De fyndförande lagren inom boplatsen uppträdde på en nivå mellan 

ca 0,7 m över och ca 1 m under dagens havsnivå, se kapitlet Platsens stratigrafi ska förhål-

landen för närmare beskrivning.

Området vid Vesan och dess koppling till de olika Östersjöstadierna har inneburit 

goda förutsättningar för förhistoriens människor med avseende på ekonomiska och lo-

gistiska aspekter. Vattennivån har varierat och Vesanområdet har tidvis helt varit helt 

översvämmat och varit en havsvik, lagun eller avskilt och bildat en insjö. Under tidig- 

och mellanmesolitikum låg boplatsen i ett vattennära läge. Vid Littorinatransgressionen 

höjdes havsnivån och boplatsen översvämmades. Som högst låg vattennivån 7–7,5 m 

över dagens havsnivå (se kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling). 

Nittonhundratalets torrläggning av Vesan har inneburit att Vesan som sjö har för-

svunnit och att delar av dess arkeologiska lämningar har uppenbarats (fi gur 6). Inom 

stenåldersarkeologin är förändringar av strandlinjer och vattennivåer speciellt viktiga 

att förstå i relation till arkeologiska lämningar (ex Nilsson 2003:197ff ). 
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Figur 5 Flygfoto från söder över under-

sökningslokalen Norje Sunnansund. I bak-

grunden syns Pukaviksbukten i Östersjön. 

Aerial view of the Norje Sunnansund site fac-

ing north-east. In the background is the Pu-

kavik bay in the Baltic Sea. 
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Många av de fornlämningar som ligger inom den nya sträckningen av E22 var inte 

tidigare kända utan har upptäckts och registrerats i samband med utredningar och 

förundersökningar under 1999 och 2010. Detta gäller även de fornlämningar som fi nns 

inom och i direkt närhet av undersökningsområdet (fi gur 7). 

I direkt närhet till undersökningsområdet, ca 30 m österut, i den fl acka åkermarken 

låg fyndplatsen Ysane 75 där slagen fl inta påträff ats i utredningsskedet. Söder om loka-

len, 70 respektive 230 m från undersökningsområdet, låg de båda boplatserna Ysane 43 

och 42. Dessa båda boplatser som tidigare gick under arbetsnamnet lokal 11, påträff ades 

vid en särskild utredning 2009. Sammantaget återfanns vid denna utredning 5 stolphål, 

3 gropar och 3 härdar. I samband med utredningen av Ysane 44 hittades även ett fynd-

förande lager med slagen fl inta, i form av bland annat spån och mikrospån, härrörande 

från tidigmesolitikum, maglemoseperioden (Aspeborg & Lagerås 2009:16ff ).

Inom E22-projektet, i vägsträckningen och längs den östra delen av Vesan genom-

fördes undersökningar samtidigt med undersökningen vid Sunnansund inom forn-

lämningarna Ysane 41 och Ysane 47, med arbetsnamnen lokal 8/9 och lokal 13. Även 

dessa lokaler omfattade mesolitiska boplatser, med litiskt material och anläggningar. 

Lokal 8/9, som fått benämningen Lussabacken norr, låg ca 0,9 kilometer söder om 

Norje Sunnansund medan lokal 13, som fått benämningen Norje Nordansund, låg ca 

2,2 kilometer åt norr. 

På den västra stranden av Vesan omkring 2–2,5 kilometer väster om Sunnansund 

fi nns ett fl ertal tidigare upptäckta boplatser från stenålder. Dessa utgörs av Gammals-

torp 234, 236, 238 samt Gammalstorp 235. Boplatserna är dock inte undersökta utan 

dokumenterade genom inventering av ytligt liggande lösfynd. Förutom dessa boplat-

ser fi nns ytterligare ett fl ertal registrerade fyndplatser i anslutning till Vesan (fi gur 7). 

I närområdet fi nns även fl era fossila åkermarksområden registrerade, framför allt 

på den västra sidan av Vesan uppe på Ryssberget.  Inom Lussabacken norr fi nns det 

förutom de mesolitiska spåren även en boplats från järnåldern. I kapitlet Röjning och 

markanvändning under järnålder och historisk tid ges en djupare beskrivning av detta. 

Figur 6 Vesans torrläggning är inte 

fullständig. De lägsta ytorna på un-

dersökningsområdet blev vatten-

fyllda eft er regn trots vattenpump-

ning.

The drainage of Lake Vesan is not 

complete. The lowest lying areas on 

the site were flooded aft er rainfall, de-

spite water-pumping.
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Tidigare undersökningar

Området vid Norje Sunnansund har varit föremål för arkeologiska utredningar i två steg 

samt en förundersökning. Innan dessa undersökningar utfördes var inga fornlämningar 

registrerade på platsen för den aktuella undersökningen (fi gur 8). 

Den första arkeologiska utredningen genomfördes år 1999 av Riksantikvarieämbetet 

UV Syd (Aspeborg & Persson 1999a). Vid denna första utredning var syftet att genom 

fältinventering bedöma huruvida fornlämningar berördes av den planerade utbyggnaden 

av E22 på sträckan Sölve–Trensum (Aspeborg & Persson 1999a:6). För Norje Sunnan-

sund innebar resultatet av detta första steg av utredningen att det påträff ades ytliga fynd 

av fl inta samt att de sandiga förhöjningarna som återfanns i den för övrigt lågt liggande 

åkermarken bedömdes utgöra goda topografi ska lägen för eventuella boplatslämningar. 

Slagen fl inta daterades översiktligt till stenålder. Vidare påpekades att lämningar från 

äldre stenålder kunde fi nnas överlagrade och ligga långt under dagens marknivå, och 

därför inte gick att hitta vid en inventering av ytfynd.

Vid utredningen uppmärksammades även de två impedimenten som ligger norr och 

söder om åkerytan. Det södra av impedimenten ingick vid utredningens skede till lokal 

11 men tillfördes senare lokal 12/Sunnansund. På de båda impedimenten påträff ades 

jordbruksspår i form av röjda ytor och röjningsrösen (Aspeborg & Persson 1999a:12ff ). 

Ett tillägg till utredningens första etapp genomfördes 2009 då ytterligare ytor berördes 

av exploateringen. Inom lokal 12/Sunnansund berördes en yta benämnd E100010. Vid 

besiktning i fält gjordes det inom E100010 fynd av en spetsnackig grönstensyxa, avslag 

av sydvästskandinavisk fl inta och kristianstadfl inta samt kvartsavslag. Även en kärna 

av sydvästskandinavisk fl inta hittades. Föremålen daterades grovt till mesolitikum–

övergången till neolitikum (Aspeborg 2009:5ff ). 

Åtgärdsförslaget utifrån resultaten av utredningens första etapp var att det fordrades 

en andra utredningsetapp, utförd genom sökschaktning, för att utröna boplatslägenas 

status och utsträckning. Vidare föreslogs även en kartering av lämningarna på de båda 

impedimenten. 

Etapp två av utredningen som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Syd syftade 

till att genom sökschakt klarlägga om det fanns under mark dolda arkeologiska läm-

ningar. Sökschakt inom lokal 12/Sunnansund resulterade i att det påträff ades ett fynd-

förande lager samt anläggningar i form av två stolphål, två härdar, och en grop. Fynden 

från schakten utgjordes av fl intspån, mikrospån samt avslag. Flintan bedömdes vid detta 

skede tillhöra tidigmesolitikum, maglemoseperioden. Dock ansågs även yngre material 

kunna fi nnas på platsen. Åkerimpedimenten bedömdes ha goda lägen för boplatsläm-

ningar, men det genomfördes ingen sökschaktning eller kartering inom impedimenten 

(Aspeborg & Lagerås 2009:19). En vidare förundersökning föreslogs på den mesolitiska 

åkerytan såväl som på åkerimpedimenten. 

Förundersökningen inom Norje Sunnansund genomfördes år 2010 och var ett sam-

arbetsprojekt med Blekinge museum som huvudansvarigt. Resultatet presenterades i 

en preliminär rapport samma år. Syftet vid förundersökningen var att klarlägga läm-

ningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplex-

itet. Vidare avsåg den att värdera vetenskaplig potential och frågeställningar inför en 

särskild undersökning. Förundersökningen omfattade de två åkerimpedimenten samt 

den mellanliggande åkerytan. Ytan för damm 7 tillkom även till förundersökningen, 

vilket tidigare var en nordlig del av undersökningsområdet E100010. Totalt drogs 27 

schakt inom åkermarken och impedimenten som motsvarade en yta på 1 152 m². Även 

åtta meterrutor grävdes i det fyndförande mesolitiska lagret som upptäckts vid etapp 

två av utredningen (Rudebeck m fl  2010).

En viktig del inom förundersökningen var att vidare undersöka det mesolitiska fynd-

förande lagret. Lagret begränsades till den södra delen av åkerområdet, men det klargjordes 

inte helt hur långt söder ut det sträckte sig. Den västra begränsningen bedömdes även som 
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Figur 8 Undersökningsområdet, med 

förundersökningsschakt och utrednings-

schakt markerade. Höjdkurvor © Lantmä-

teriet [LMV dnr 2013/00859]. Skala 1:2000.

Norje Sunnansund with trenches from the 

preliminary archaeological excavation in 

2010 and areas of the archaeological inves-

tigation in 2011.

Utredningsschakt år 2009

Förundersökningsschakt år 2010

Avbanade ytor år 2011–2012
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oklar då lagret fortsatte ut i en yta inom E100010 som inte ingick i förundersökningen. 

Lagret bestod av gråsvart, kolblandad något sandig och gyttjeblandad lera, som påträf-

fades ner till 0,50 m under dagens havsyta medan det i den norra begränsades till ca 0,70 

m över dagens havsyta. Totalt sett, med E100010 inräknat, beräknades det mesolitiska 

fyndförande lagret vid detta steg omfatta totalt ca 3000 m² (Rudebeck m fl  2010:59ff ). 

Fyndmaterialet från detta lager utgjordes av fl inta/kvarts och ben. Bland benmateria-

let valdes en svintand ut för datering, vilken bestämdes till mellersta kongemoseperioden, 

ca 6000 f Kr. Ett jordprov på 6 liter samlades även in för att genom sållning undersöka 

förekomsten av benmaterial och då i synnerhet fi skben. Totalt tolv olika arter av djur 

kunde urskiljas, såsom vikare, bäver och kronhjort. Även tre olika arter av fi sk återfanns 

(Rudebeck m fl  2010:63). Denna stora mängd och artrikedom av osteologiskt material 

visade vid detta stadium hur unikt Norje Sunnansund var i ett sydsvenskt perspektiv. 

Den fl inta som hittades utgjordes främst av kristianstadfl inta, men bland de spån 

som återfanns var de fl esta av sydvästskandinavisk fl inta. Flintan daterades preliminärt 

genom den stora mängden spån till mellanmesolitikum och kongemoseperioden. Men 

delar av fl intmaterialet såsom mikrospånen menades även kunna höra till tidigmesoli-

tikum (Rudebeck m fl  2010:63). I den norra delen av undersökningsområdet inklusive 

damm 7 påträff ades, i matjord och i ett ytligt liggande sandlager, fl inta som bedömdes 

tillhöra senmesolitisk tid, ertebölleperioden. Men man tolkade att det även kunde fi n-

nas äldre material där (Rudebeck m fl  2010:66). 

De anläggningar som framkom vid förundersökningen utgjordes bland annat av ett 

20-tal runda mörkfärgningar inom en begränsad yta (inom schakt 5305) vilket tolkades 

som möjliga stolp- och pinnhål (Rudebeck m fl  2010:65f). 

Vid förundersökningen påpekades dateringsproblematiken för Norje Sunnansund 

på grund av den ofullständiga kunskapen om de lokala havsnivåerna under tidig- och 

mellanmesolitikum. Tidigare troddes havet delvis ha legat över området vid den tid 

som dateringen på svintanden visar (ca 6000 f Kr). Flintmaterial med indikationer för 

en något högre ålder än svintanden menades vid förundersökningen eventuellt stämma 

bättre med havsnivån och den låga nivå som delar av det fyndförande materialet fanns 

på (Rudebeck m fl  2010:64). En viktig del av den särskilda undersökningen var att få 

grepp om denna problematik.

De två impedimenten undersöktes vid förundersökningen genom sökschakt. Syftet 

var att fastslå de agrara lämningarnas datering, karaktär, utbredning, bevarandegrad 

samt kunskapspotential. Vidare skulle även sökschaktning efter boplatslämningar före-

tas (Rudebeck m fl  2010:82). På det södra impedimentet lokaliserades fl era röjningsrösen 

varav två undersöktes. Dessa visade på en spridd datering där båda röjningsrösen date-

rades till såväl romersk järnålder/folkvandringstid som sen historisk tid. Det genom-

fördes även en mindre sökschaktning på ca 20 m² efter boplatslämningar. Denna re-

sulterade i tre avslag av kristianstadfl inta samt en eventuell anläggning som utgjordes 

av två stolphål. Schakt motsvarande 70 m² drogs även på det norra impedimentet. 

Inga boplatslämningar påträff ades. På det norra impedimentet påträff ades två jord- och 

stenvallar samt röjningsrösen, av dessa undersöktes ett röjningsröse samt en jord- och 

stenvall. Dateringen av kol från jord- och stenvallen visade på romersk järnålder till vi-

kingatid. Röjningsröset tidsbestämdes till folkvandrings-/vendeltid. I samband med 

den ena av jord- och stenvallarna hittades även ett avslag av kristianstadfl inta (Rude-

beck m fl  2010:53:84ff ). 
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Mathilda Kjällquist

E22-projektet skapade nya möjligheter till en ökad förståelse för länets äldre historia 

baserad på jämförelser mellan nyligen framkomna lämningar och resultat från tidigare 

utförd arkeologi. Jämfört med angränsande län har Blekinge tidigare endast i begränsad 

omfattning varit föremål för exploateringsarkeologi. Kunskapspotentialen kring land-

skapets miljöhistoria, långsiktiga kulturutveckling och varierade landskapsutnyttjande 

fi ck därför betraktas som särskilt stor i sammanhanget.

Övergripande målsättning

Undersökningarna syftade till att nå ny kunskap om kulturlandskapets utveckling i 

ett långtidsperspektiv, där resultaten skulle sättas i ett lokalt, ett sydsvenskt och ett 

Östersjöperspektiv. Mer detaljerat var syftet att genom ett tvärvetenskapligt sätt belysa 

miljöhistoria, landskapsutnyttjande och bebyggelseutveckling. På lokal nivå skulle 

lämningarnas relation till Vesans strandlinje under olika perioder undersökas. Resul-

taten skulle sättas in i ett långtidsperspektiv och analyseras utifrån olika geografi ska 

perspektiv för att belysa sociala och kulturhistoriska aspekter, framför allt genom jäm-

förelser med andra lokaler från samma perioder inom projektet. 

Syft et med undersökningarna av de mesolitiska 
lämningarna

Syftet med undersökningarna var att klargöra ett fl ertal aspekter kring den mesolitiska 

boplatsen: dess ekonomi, funktion, interna struktur och kronologi. Även den lokala 

paleomiljön skulle kartläggas. Därutöver var avsikten att studera sociokulturella tradi-

tioner avseende litisk teknologi och ben- och hornhantverk. Centrala frågeställningar 

var följande:

• Hur har boplatsen varit strukturerad? Finns spår av hyddor och aktivitetsytor?

• Finns lämningar från äldre och yngre perioder av mesolitikum?

• Hur har människors vistelser på platsen varit lokaliserade i relation till den föränder-

liga miljön–hav/insjö, vegetation?
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• Vilka djur och växter har utnyttjats, och till vad?

• Finns gravar från mesolitikum inom undersökningsområdet?

• Kan vi se tecken på att människor har påverkat och förändrat miljön i närområdet?

• Vad kan utläsas avseende lämningarnas funktion, ekonomiska och sociala kontext 

samt avseende kontaktvägar och kulturella preferenser utifrån litiskt material, djur-

ben och makrofossil? 

Genom undersökningen var förhoppningen att den ofta förenklade synen på torra bo-

ytor respektive våta utkastlager inom mesolitiska boplatser skulle kunna nyanseras, och 

att jämförelser med samtida överlagrade boplatser i Sydskandinavien skulle kunna ge en 

mer nyanserad bild såväl faunahistoriskt som kulturhistoriskt.

Syft et med undersökningarna av den fossila 
åkermarken

Syftet var att klargöra den kronologiska spännvidden för odlingen, kartlägga strukturer 

i form av röjningsrösen, vallar och röjda ytor samt deras rumsliga och kronologiska sam-

manhang. Därutöver var avsikten att belysa strukturernas relation till odlingsteknik och 

odlingssystem. Centrala frågeställningar var följande:

• Hur gammal är den fossila åkermarken och vad säger den om bebyggelseutveck-

lingen i ett långtidsperspektiv?

• Hur var jordbruket organiserat (grödor, odlingsteknik etc)?

• Vilka sociala processer formade kulturlandskapet i Vesans närområde?

• Finns fl er jord- och stenvallar inom undersökningsområdet? Hur ser deras utbredning 

ut? Representerar de en parcellindelning?

Undersökningen syftade också till att diskutera platsen i förhållande till kringliggande 

områden med fossil åkermark, t ex lokal Lussabacken norr, liksom till att sätta in loka-

len i ett större regionalt perspektiv.
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och övergripande metodik

Mathilda Kjällquist

I undersökningsplanen för E22-projektet redovisades en övergripande metodik för pro-

jektet. I denna betonades bl a att paleoekologiska och kvartärgeologiska metoder skulle 

integreras i projektet på olika sätt. Detta dokument utgjorde en bas för hur arbetet inom 

Norje Sunnansund genomfördes. Med utgångspunkt från den platsspecifi ka undersök-

ningsplanen presenteras nedan översiktligt den undersökningsmetodik som användes. 

De specifi ka metoder som användes vid den särskilda undersökningen redovisas när-

mare i samband med redovisningen av undersökningsresultaten för de olika lämning-

arna på platsen.

Området för den aktuella undersökningen låg strax sydväst om samhället Norje och 

utgjordes av en total undersökningsyta om 17 400 m². Området i anslutning till den 

mesolitiska boplatsytan, fornlämningen Ysane 44, utgjorde 7 100 m² och de båda fos-

sila åkermarksområdena, fornlämning Ysane 79 och 80 hade en undersökningsyta på 

10 300 m². Därutöver tillkom en undersökningsyta på 9 600 m² vid förundersökning 

av tilläggsytor, samt omkring 400 m² vid en förundersökning i form av schaktövervak-

ning under 2012. 

Undersökningarna var relativt arbetsintensiva, de inbegrep som mest ett femtontal 

arkeologer och innebar omkring 48 manmånaders fältarbete.

Inför den särskilda undersökningen delades undersökningsytan upp i delområden, 

utifrån de frågeställningar och den metodik som presenterats i undersökningsplanen 

(fi gur 9a). 

Område 1 och 2 låg söder om det norra impedimentet och undersöktes extensivt. 

Område 2 motsvarade den yta som tidigare benämnts damm 7. Område 3a motsvarade 

den yta med mesolitiskt material inom åkern som bedömdes ha en relativt tunn gyttje-

överlagring, medan område 3b bedömdes ha en mer omfattande gyttjeöverlagring, där 

vattenpumpning och stabilisering av schaktväggarna kunde bli nödvändig. Område 4a 

utgjordes av det norra impedimentet och område 4b av det södra impedimentet.

Område 1 omfattade 850 m². Omkring 400 m² av denna yta undersöktes extensivt 

med fyndinsamling vid maskinavbaning av matjord och underliggande sandlager. Två 

djupare schakt öppnades också upp för att en bedömning av lagerbilden skulle kunna 

göras.

Område 2 omfattade 1 400 m². Hela ytan undersöktes extensivt med fyndinsamling 

vid maskinavbaning av matjord och underliggande sandlager. Ett djupare schakt öpp-

nades upp i anslutning till en ansamling av större stenar som framkom under matjorden.
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Figur 9a Undersökningsområdet med 

delområden samt alla avbanade ytor och 

handgrävda rutor. Höjdkurvor © Lantmä-

teriet [LMV dnr 2013/00859].Skala 1:2 000.

The site with the areas 1–4, all machine-

stripped areas and squares excavated by 

hand. 
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Område 3 omfattade 4 500 m². Av denna yta undersöktes 647 m², motsvarande 15 , 

genom handgrävning av meterrutor. Inom område 3a som omfattade 2800 m² grävdes 

knappt hälften av rutorna, resterande rutor grävdes inom område 3b. Vid handgrävnin-

gen skedde fyndinsamlingen genom vattensållning. Därutöver undersöktes 3000 m² 

genom maskinavbaning.

Område 4a omfattade 4 900 m². Hela ytan karterades, och 600 m² undersöktes 

genom maskinavbaning i ett fl ertal mindre schakt.

Område 4b omfattade 4 200 m². Hela ytan karterades, och 550 m² undersöktes genom 

maskinavbaning i ett fl ertal mindre schakt.

Därutöver tillkom ytorna för förundersökningen på det södra impedimentet, samt 

inom mindre delar av åkerytan. Undersökningsytan för förundersökningen var 9 600 m², 

och inom ramen för förundersökningen maskinavbanades 1700 m².

Matjorden avlägsnades med hjälp av grävmaskiner och vid behov dumpers, samt 

genom handrensning. Samtliga schakt och anläggningar dokumenterades i plan. Ett rep-

resentativt urval av anläggningarna undersöktes arkeologiskt och dokumenterades i de-

talj. Fynd insamlades från anläggningar och lager. Jordprover insamlades som underlag 

till olika typer av paleoekologiska analyser. Träkolsprover insamlades till 14C -dateringar.

Bilddokumentationen utfördes genom digital fotografering. Sektionsdokumenta-

tion utfördes genom handritning. Plandokumentationen genomfördes med RTK-GPS 

och totalstation, samt fotografering vid stensättningen. All dokumentation lagrades 

och bearbetades i Riksantikvarieämbetets dokumentationsprogram Intrasis. Fynden 

registrerades i samma program.

För att belysa miljöhistoria, landskapsutnyttjande och bebyggelseutveckling utfördes 

fl era olika analyser av fyndmaterial, fyllningsmaterial i anläggningar och lager. De ana-

lyser som utfördes var ¹⁴C-analyser, vedanatomiska analyser, paleoekologiska analyser 

samt litiska analyser (för utförare se inledningskapitlet). 

För att tydliggöra kontextsammanhang daterades ett urval av anläggningar via¹⁴C-

analys. Genom vedartsanalys fastställdes kolprovernas vedart och egenålder vilket bidrog 

till att öka säkerheten i dateringen, men gav även upplysningar om vegetationens ut-

seende under olika tider. 

Paleoekologiska analyser i form av makrofossilanalyser, diatoméanalyser och polle-

nanalyser utfördes för att erhålla kunskap om boplatsernas närmiljö samt människors 

livsvillkor. Det övergripande syftet med analyserna var att tolka de olika boplatsfaserna 

i sina respektive miljöhistoriska sammanhang, samt att belysa växtinsamling, odling 

och landskapspåverkan. Syftet var även att undersöka de kronologiska och funktionella 

sambanden mellan lämningarna. 

Litiska analyser utfördes för att få underlag till tolkningar av boplatsens funktion, da-

tering och sociokulturella sammanhang. Analyserna bestod av råmaterialanalyser, samt 

morfologiska och teknologiska analyser. Analyserna syftade till att belysa kronologi, 

karaktär, ekonomisk funktion, teknisk strategi och externa kontakter. 

TILLKOMMANDE YTOR OCH AVVIKELSER FRÅN UNDERSÖKNINGSPLANEN

Under fältarbetets gång påträff ades oväntat en svåravgränsad stensättning på det södra 

impedimentet. Då denna typ av lämningar inte var förväntade fanns inga resurser avsatta 

för framrensning och dokumentation, och en tilläggsundersökning beslutades av läns-

styrelsen. De delar av stensättningen som låg utanför det beslutade området för särskild 

undersökning undersöktes endast extensivt, med medel från Riksantikvarie ämbetet. 

Under oktober månad 2011, under perioden 10 till 21 oktober, utfördes därutöver en 

arkeologisk förundersökning med anledning av trafi kverkets planerade tillfartsvägar 

till den nya sträckningen av väg E22. De planerade tillfartsvägarna låg vid det södra 

impedimentet, i anslutning till fornlämningarna Ysane 44 och Ysane 79, samt Ysane 75 
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Figur 9b Undersökningsområdet, med 

markerade ytor för särskild undersökning, 

kompletterande förundersökning för till-

fartsvägar samt förundersökning i form av 

schaktövervakning. Höjdkurvor © Lantmä-

teriet [LMV dnr 2013/00859].Skala 1:2 000. 

The Norje Sunnansund site with the various 

excavation areas, including the additional 

preliminary excavation for access roads and 

the preliminary excavation by way of trench 

monitoring. 

Särskild undersökning

Kompletterande förundersökning

för tillfartsvägar

Förundersökning i form av

schaktövervakning

0 50 100 m
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Genomförande, prioriteringar och övergripande metodik

som registrerats som fyndplats vid en tidigare arkeologisk utredning 1999 (Aspeborg & 

Lagerås 1999:8). Undersökningsytan var 9 600 m², och inom ramen för förundersök-

ningen undersöktes 1 700 m² (fi gur 9b).

Under augusti och september månad 2012, under perioden 27 augusti till 4 september 

genomfördes en förundersökning i form av schaktövervakning inom den västra delen av 

fornlämning Ysane 44, med anledning av omläggning av vattenledningar och dräner-

ingsrör i anslutning till den nya vägsträckningen. Ytan som schaktades för rörläggning 

uppgick till 500 m², men då schaktväggarna behövde släntas kraftigt och själva forn-

lämningens yta inom merparten av sträckningen låg på mer än 1 meters djup, berördes 

omkring 400 m² av själva fornlämningen (fi gur 9b).
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Platsens stratigrafiska 

förhållanden

Mathilda Kjällquist

Området bestod av två åkerimpediment med uppvuxen bokskog som låg norr och söder 

om en mellanliggande relativt fl ack åkeryta. Impedimenten bestod av morän, och inom 

åkerytan fanns också ett fl ackare moränimpediment som framträdde tydligt efter mat-

jordsavbaningen. Moränen i området var sandig med inslag av grus och en hel del sten 

och block. 

De stratigrafi ska förhållandena kring de mesolitiska lämningarna på platsen var kom-

plexa, och spåren av främst Littorinahavets transgressioner var svåra att utreda i detalj 

(för en översikt se kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling, fi gur III). 

De högsta punkterna på impedimenten låg omkring 4 m ö h, medan det lägre impedi-

mentet låg omkring 3,5 m ö h. Detta innebär i stora drag att området sannolikt varit 

översvämmat av Ancylustransgressionen under något hundratal år kring 8400 f Kr, möjli-

gen med undantag för de högst belägna ytorna på impedimenten, och att det varit full-

ständigt översvämmat av Littorinatransgressionen under tusentals år mellan 6000–1500 

f Kr. Den fl acka förhöjningen inom den nuvarande åkerytan mellan impedimenten, som 

låg knappt 1 m ö h, har uppskattningsvis varit översvämmad av Ancylustransgressionen 

omkring 8600–8000 f Kr, och av Littorinatransgressionen mellan omkring 6600–6200 

f Kr. Därefter följde några decennier av hastig regression i samband med ett kallare kli-

mat, innan ytan åter översvämmades av Littorinatransgressionen vid cirka 6100 f Kr fram 

till omkring Kr f. Därefter har ytan sannolikt oftast legat fuktig, i kanten av den grunda 

sjön, fram tills genomförandet av sjösänkningarna. 

Stratigrafi n mellan moränimpedimenten var påverkad av transgressionernas förlopp. 

Inom större delen av den fyndförande ytan grävdes schakten ned till en fyndtom nivå 

med blågrå glaciallera. Inom de något högre liggande partierna saknades dock denna 

lera bitvis, och istället grävdes schakten ned till en fyndtom nivå med sandig morän med 

inslag av grus och sten. Ovanför leran respektive moränen fanns grusiga/sandiga fynd-

förande lager, och däröver gyttjelager med en omfattning på upp till en meter. Inom icke 

fyndförande ytor, som låg lägre än 0 m ö h, var gyttjelagrens omfång upp till 2 m. Gyttje-

lagren hade avsatts i samband med Littorinatransgressionen, då havet under tusentals år 

stått upp till sju meter över dagens landyta.

Det kunde konstateras att avlagringar avsatta från glacial tid fram till tiden strax före 

de fyndförande lagrens uppkomst saknades, dvs lager från omkring 10 000 f Kr fram till 

omkring 8000 f Kr. Sannolikt var Ancylustransgressionen kraftig och relativt kortvarig i 

området, vilket medfört att eff ekten blivit errosiv och dessa lager spolats bort, samtidigt 

som ingen gyttja hunnit avsättas. 
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Under Mastogloiaskedet efter Ancylustransgressionen bör det lager ha bildats som 

innehöll det äldsta fyndmaterialet på platsen (lager 111). Detta lager låg direkt mot leran 

inom stora delar av ytan, och innehöll rikligt med organiskt material som inte brutits 

ned helt. Bevarandeförhållandena var sannolikt en eff ekt av att den underliggande leran 

utgjort en bra barriär mot uttorkning och syretillförsel, och då lagret slutligt översväm-

mats efter 1500 år hade en överliggande barriär av gyttja kompletterat skyddet. 

Ovanför det leriga fyndförande lagret fanns en sandhorisont som också var fynd-

förande (lager 110). När denna sandhorisont hade bildats är mera osäkert. Den måste ha 

tillkommit efter att fyndmaterialet avsatts i det leriga lagret, men innan Littorinatrans-

gressionen helt översvämmat platsen. Sandhorisonten kan ha avsatts vid någon eller 

några eventuella deltransgressioner eller vid en kraftigare storm. Den kan också ha upp-

kommit genom upprepade översvämningar. Det yngsta antropogena materialet från 

lager 110, ett bränt hasselnötskal, är daterat till 6700–6480 f Kr. Sanden i lagret måste 

åtminstone delvis vara avsatt innan det yngsta fyndmaterialet på platsen hamnat där, 

eftersom sanden var fyndförande med material som inte var kringspolat utan låg i tyd-

liga koncentrationer. Eftersom en stratigrafi sk uppdelning mellan olika sandlager säl-

lan är möjlig att göra kan delar av lagret dock ha avsatts efter att platsen tagits ur bruk. 

Detta bör ha skett i samband med den klimatvariation som infaller omkring 6200 f Kr 

(8.2 kyr cold event, se kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling), och 

som troligen har inneburit en regression. 

En påträff ad stubbe av en al som vuxit genom sandlagret och fallit ovanpå detta, 

och delvis även ovanpå ett tunt lager gyttja, styrker bilden av att vattenståndet un-

der en period varit lågt och sedan stigit hastigt (se kapitel Klimat, strandförskjutning 

och landskaps utveckling, fi gur XIV och vidhängande diskussion). Alen har daterats till 

6380–6090 f Kr. För att denna alstubbe ska ha kunnat bevaras krävs det att den täckts 

med vatten och så småningom gyttja relativt snart efter att den fallit. Därför är bedöm-

ningen att den fallit i samband med ett ganska hastigt transgressionsförlopp, och att 

den sedan inte torrlagts igen efter detta. Alens rötter stod omkring 0 m ö h, och sanno-

likt har alltså transgressionen passerat en bit över denna nivå omkring 6380–6090 f Kr. 

Samtidigt har alen kunnat slå rot på platsen och växa i fl era decennier, vilket innebär 

att området har varit tillräckligt torrt åtminstone under en kortare period. Därutöver 

fi nns fröer från starrväxter som vuxit i strandbrynet, omkring -0,5 m ö h, som daterats 

till 6400–6090 f Kr respektive 6370–6060 f Kr vilket ytterligare styrker bilden av ett 

lågt vattenstånd under perioden.

Figur 10 Principskiss över stratigrafiska re-

lationer inom undersökningsområdet.

An outline of the stratigraphical relation-

ships within the site.
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Platsens stratigrafiska förhållanden

Sannolikt har det fyndmaterial som påträff ades i sanden avsatts under fl era skeden. 

Större delen av materialet föreföll ligga någorlunda in situ att döma av spridningen. Det 

är dock tydligt, utifrån dateringarna, att en del mindre föremål har kommit från det 

under liggande lagret och spolats upp tillsammans med sanden. Det är också ytterst tro-

ligt att den del av sandlagret som legat under vatten när ytan använts innehöll material 

även från det äldre skedet på platsen. I denna något skyddade miljö har utkastade föremål 

sannolikt legat kvar i större utsträckning, och hamnat i sandlagret då detta avsatts. 

Utifrån detta resonemang gjordes en grov uppskattning av vad som utgjort en torr 

respektive en översvämmad del av sandlagret då fyndmaterialet avsatts, och fynden 

från den del av lagret som sannolikt varit översvämmat registrerades till ett tänkt ut-

kastlager (lager 112).

På impedimenten var lagerbilden mindre komplex. Samtliga dokumenterade lager 

inom undersökningsområdet redovisas i fi gur 10. Följande lager dokumenterades:

Id Namn
Layer and context

Tjocklek, m
Thickness, m

Beskrivning
Description

100 Övergripande lager, matjord

General layer, top-soil

0,20–0,45 På norra och södra impedimentet utgörs L100 av mörkbrun, humös sand med inslag 

av kol. I övre delarna är lagret mycket poröst och i nedre delen mer kompakt. Tolkas 

som en kulturpåverkad (odlad) f d brunjord. Fyndförande i nedre delen.

101 Övergripande lager, alv/morän

General layer, sub-soil, till

- Underliggande sandig/grusig bitvis stenig morän i hela området.

120 Övergripande lager, gyttja

General layer, gyttja

- Ej fyndförande. Samlingsid för lerig gyttja under matjord och under eventuell 

flygsand, inbegriper gyttjelager L104, L105, L106, L107. Beskrivning grönbrun lerig 

gyttja, nedbruten i övre delen. Under matjord eller L103. Överlagrar L108, lager 110, 

lager 111, L115, lager 112, L113, L114.

102 Södra impedimentet (omr 4b), 

fyllning i stensättning

Southern rocky hillock (area 4b), 

filling in stone-setting

0,1–0,2 Fyndförande. L102 utgör fyllning inom stenpackningen A6030 och består av 

mörkt gråbrun, humös sand/silt med inslag av kol. Den stenpackning som hör till 

stensättning A6030 är anlagd i L102 och i vissa partier är det tydligt att L102 ligger 

under stenpackningens botten. Ibland förefaller stenpackningens lägsta nivå 

sammanfalla med L118, detta kan dock bero på att stenpackningen är nedsjunken.

Överlag fyndfattigt lager med inslag av flintor, mestadels avslag, enstaka bearbetade 

såsom en lancettspets, enstaka fynd av bearbetad kvarts samt kvartsavslag. Även 

enstaka fynd av senare karaktär som spikar/hästskosöm, patronhylsor m m. 

Stenpackningen i L102 bildar i sin högsta del en plan yta, där är stenpackningen i 

regel i ett till två skikt som ligger i mörk fyllning (L102) med sot och kol. Bland de 

mindre stenarna är 20–25 % skärviga, bland de större färre. Enstaka större stenar går 

genom L118 ned i alven. 

L102 var relativt jämnt fördelat i tjocklek över stensättningen A6030 med en tjocklek 

av 0,1–0,2 m. Dock kraft igare vid kantkedjorna. 

118 

/202

Södra impedimentet

(omr 4b), undre lager 

Southern rocky hillock

(area 4b), bottom layer

- Utgörs av en ställvis fyndförande horisont i övergången mellan L102 och den 

underliggande rostjorden. Bedöms som överensstämmande med de äldre 

markhorisonter som beskrivs i röjningsröseprofilerna (A3736, 2353 och A200). Ett 

fåtal fynd har dock även framkommit en bit ner i rostjorden. (Benämns 118 vid SU, 

202 vid FU 2011).

201 Södra impedimentet

(omr 4b), undre lager

Southern rocky hillock

(area 4b), bottom layer

0,03–0,25 Ställvis fyndförande horisont mot botten av matjorden, i övergången mot alven. 

Inom tilläggsytan, FU 2011. 

119 Norra impedimentet

(omr 4a) äldre markhorisont 

Northern rocky hillock

(area 4b)

- Äldre markhorisont på det norra impedimentet, som också innehöll en liten mängd 

mesolitiskt material.

103 Åkerområdet (omr 1–3),

övre sandlager

Field area (area 1–3),

top sandy layer.

0,02–0,5 Ej fyndförande. Gulbeige till brungrå siltig finsand, under matjorden och ovan L104 i 

omr. 1–2. Fanns även i ett område i anslutning till spontens södra del. Flygsand.

104 Åkerområdet (omr 1–3),

brun gyttja

Field area (area 1–3),

brown gyttja

Se L120 Ej fyndförande. Brungrå siltig torr lerig gyttja, under matjorden (L100) eller under 

L103 i omr 1–2. Ovan L105.
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Id Namn
Layer and context

Tjocklek, m
Thickness, m

Beskrivning
Description

105 Åkerområdet (omr 1–2) mörkbrun 

gyttja

Field area (area 1–3),

dark-brown gyttja

Se L120 Ej fyndförande. Mörkbrun lerig gyttja, under L104 och ovan L106 i omr 1–2.

106 Åkerområdet (omr 1–2),

brun gyttja

Field area (area 1–3),

brown gyttja

Se L120 Ej fyndförande. Brun lerig gyttja, under L105 (ljusare än denna) och ovan L107 i omr 

1–2.

107 Åkerområdet (omr 1–3), grönbrun 

gyttja

Field area (area 1–3), greenish-

brown gyttja

Se L120 Ej fyndförande. A) Grönbrun lerig gyttja, innehåller relativt mycket organiskt 

material. B) Grönsvart lerig gyttja, rik på snäckskal. 107 b endast i omr 3. Under 

L104–L106, ovan L108 i omr 1–3. 

108 Åkerområdet (omr 1–3), grusig 

sand

Field area (area 1–3),

gravely sand

0,05–0,2 Ej fyndförande. Vitgrå till gråbrun grusig sand, bitvis med inblandning av gyttja, 

under L107 och ovan L109/L113 i omr. 1–3. Motsvarar troligen lager 110/lager 112 

utan fynd.

109 Åkerområdet (omr 1–2), blå lera

Field area (area 1–2), blue clay

- Ej fyndförande. Blågrå varvig glacial lera. Under L108 i omr 1–2. Motsvarar L113.

110 Åkerområdet (omr 3a), 

sandhorisont

Field area (area 3a),

sandy horizon

0,01–0,13

Fyndförande, mesolitiskt material. Tunn lagerhorisont bestående av mörk gråbrun 

grusig sand. Under L120 och ovan lager 111 i omr. 3A. lager 110 överlagrar L115 i den 

östra delen av område 3A. I sluttningen ned mot sänkan, dvs i gränszonen mellan 

område 3a och 3b, förekommer lager 110 direkt på L113 resp L114 (blå lera).

111 Åkerområdet (omr 3a), 

kulturlager

Field area (area 3a), cultural layer

0,01–0,35 Fyndförande, mesolitiskt material. Grusigt, lerigt, mörkgrått humöst sandlager med 

visst kolinnehåll och mycket organiskt material. Bitvis litet inslag av gyttja. Under 

lager 110 i omr. 3a, även direkt under L120. Ovan L115 eller L114, varierande över 

ytan. I östra delen vid det sprängda blocket var lager 111 ett mörkfärgat, humöst, 

siltigt sandlager med lite lerinnehåll.

112 Åkerområdet (omr 3b), 

sandhorisont

Field area (area 3b),

sandy horizon

0,01–0,18 Fyndförande, mesolitiskt material. Vitgrått till gråbrunt grusigt sandlager, avsatt i våt 

miljö. Troligen delvis vattenavsatt från lager 110 och 111. Under L120 och ovan L113 

eller L114, varierande över ytan.

113 Åkerområdet (omr 3b),

blå lera

Field area (area 3b), blue clay

- Ej fyndförande. Blågrå varvig glacial lera. Under lager 112, lager 110, L114, även 

direkt under L120. Motsvarar L109

114 Åkerområdet (omr 3b),

mörk gråblå lera

Field area (area 3b), dark greyish-

blue clay

- Ej fyndförande. L114 påträff as ovan L113 (blå lera) och är trol. samma typ av lager 

som L113, men med mörkare nyans pga organisk påverkan. Innehåller ej heller några 

större fraktioner som grus eller småsten.

115 Åkerområdet (omr 3),

tidig markhorisont

Field area (area 3), old ground 

surface

- Ej fyndförande. Grusigt, lerigt, mörkgrått sandlager med visst kolinnehåll och 

mycket organiskt material. Bitvis litet inslag av gyttja. Under lager 110 eller lager 111, 

även direkt under L120. Ovan L113 eller L114, Varierande i tjocklek, troligen pga av 

svallning. Lagret har fyllt igen ojämnheter i den blå leran. 

200 Åkerytan direkt öster om södra 

impedimentet, tilläggsyta (FU)

Field directly east of the southern 

rocky hillock, additional area, 

(preliminary excavation)

- Fyndförande, mesolitiskt material (flinta). Tunt sandlager med organiska/gyttjiga 

inslag. Lagret är enbart begränsat mot söder i schaktet, då djupschaktning ej var 

möjlig då UO var för smalt. Den dokumenterade begränsningen sammanfaller med 

en tydlig kant där marknivån sluttar mot norr.

197 Åkerområdet väster om UO, 

schaktövervakning 2012 (FU)

Field area to the west of 

excavation area. Trench 

monitoring 2012

- Fyndförande, mesolitiskt material (flinta). Gråbrun mörkfärgad grov sand, sannolikt 

transgressionsavsatt. Innehåller inte mycket småsten. Kan vara samma som lager 

111/lager 198 utifrån färg och grovlek. Lera eller organiskt material ingår ej. Inom 

södra delen av fyndinsamlingsområde 832. Ej terrest lager, eller utgör avgränsning/

kant av terrest lager.

198 Åkerområdet väster om UO, 

schaktövervakning 2012 (FU)

Field area to the west of 

excavation area. Trench 

monitoring 2012

0,01–0,07 Fyndförande, mesolitiskt material. Grov röd sand som är svart i botten (”svarta 

randen”). Motsvarar sannolikt lager 111 att döma av stratigrafi och fyndinnehåll.

199 Åkerområdet väster om UO, 

schaktövervakning 2012 (FU)

Field area to the west of 

excavation area. Trench 

monitoring  2012

0,01–0,05 Fyndförande, mesolitiskt material. Gulbrun sand. Motsvarar sannolikt lager 110 att 

döma av stratigrafi och fyndinnehåll.
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med bidrag av Andreas Emilsson & Adam Boethius

Mesolitiska lämningar i regionen

Det geografi ska område som boplatsen vid Norje Sunnansund ingår i sträcker sig mot 

sjösystemen i nordöstra Skåne, men också österut mot de nord-sydliga vattendragen i 

Blekinge. I de angränsande delarna av nordöstra Skåne är kunskapsunderlaget från meso-

litikum relativt litet eftersom de fl esta boplatser endast är påträff ade vid inventering, 

även om ett mindre antal undersökningar skett i denna region. De kända mesolitiska 

lämningarna fi nns framförallt i områdena kring de stora sjöarna Oppmannasjön, Ivö-

sjön, Hammarsjön och Råbelövsjön samt utmed Skräbeåns lopp (Sundelin 1922; Althin 

1954; Welinder 1971:174; Larsson 1978:206; Wihlborg 1985). Vid sjösänkningar har ben- 

och hornföremål påträff ats i anslutning till sjöarna. Från Råbelövsjön fi nns t ex ett 20-

tal välbevarade fl integgade benspetsar (Lidén 1942:104). Nordöstskånes mest välkända 

mesolitiska fynd är graven från Barum vid Bäckaskog i Kiaby socken vid Oppmanna-

sjöns östra strand (Hansen 1941).

Under de senaste decennierna har tre undersökningar av mesolitiska lämningar gjorts 

i närområdet, alla i Skåne. En vid Årup, där fl era hyddlämningar och slagplatser från 

senpaleolitisk, tidig- och mellanmesolitisk tid påträff ades, samt två i Yngsjö där två meso-

litiska boplatser undersökts (Hanlon m fl  2003; Karsten & Nilsson 2006; Edring 2008).

I Blekinge är kunskapsunderlaget mindre. År 1913 utkom den senaste översikten 

över Blekinges stenålder, och den forskning som utfördes i området under första halvan 

av 1900-talet inriktades framförallt mot ett fåtal lokaler i anslutning till den forntida 

strand linjen (Erixon 1913; Lönnberg 1930; Bagge & Kjellmark 1939). Därefter har endast 

ett mycket litet antal undersökningar som berört mesolitiska boplatser skett i Blekinge, 

och de fl esta boplatser som är kända har kartlagts genom inventeringsfynd. Under de se-

naste decennierna har en mesolitisk boplats vid Mörrumsån undersökts. Där påträff ades 

mesolitiskt material på en boplats med inslag från neolitikum och järnålder (Nilsson 

1997). Därutöver fi nns ett stort senmesolitiskt material från en räddnings undersökning 

i Pukavik, samt mesolitiska dateringar av träkol från en boplats i Valje med neolitiska 

inslag (Wallin m fl  2000: 35–50; Henriksson 2006). Det fi nns också ett tidig-/mellan-

mesolitiskt material från en förundersökning av en större, gyttjeöverlagrad boplats vid 

Ljungaviken, Sölvesborg (Kjällquist 2010), och en mellanmesolitisk mindre boplats un-

dersöktes vid Ljungaviken 2011 (Friman 2012).
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MESOLITISKA LÄMNINGAR I EN SYSTEMKONTEXT

Carl Persson & Bo Knarrström

Många av våra analyser av de mesolitiska lämningarna har hämtat 

metodologisk inspiration från det som brukar benämnas Behavorial 

archaeology. Denna inriktning betonar sambandet mellan de ma-

teriella mönstren av artefakter och mänskliga handlingar (t ex Bin-

ford 1983; Yellen 1977; Skibo & Schiff er 2008). Mycket av förståelsen 

rörande förhistoriska samhällsformer och försörjningsstrategier har 

inspirerats av studier kring nutida jägare/samlare (Gould 1980:ix). 

Också på individ- och handlingsnivå har de arkeologiska tolkningarna 

utgått från nutida systematiserade erfarenheter. Dessa erfarenheter 

har erhållits genom experiment (t ex Andrefsky 1998; Jensen 1994), 

analogier med kända förhållanden (t ex Lee 1968; Binford 1978) eller 

genom studiet av kognitiva förmågor och begränsningar (t ex Guthrie 

2005; Roux & Bril 2005; Pelegrin 1990).

Ett inflytelserikt sätt att förstå boplatser i jägar-/samlarsamhällen 

har utgått från de enskilda boplatsernas funktion inom ramen för ex-

ploateringen av olika resurser (Binford 1977, 1978, 1981, 1983). Ett sätt 

att beskriva boplatser inom ett vidare system baseras på konceptet 

om människors mobilitet. Lewis Binford karaktäriserade mobiliteten 

som antingen residential mobility eller logistical mobility. Residential 

mobility avser förflyttningen av hela grupper för att exploatera olika 

resurser, vilket inte utesluter att de under kortare perioder splittras 

i mindre grupper för att utnyttja mer spridda resurser. Man skulle 

kunna exemplifiera med en utökad familj som rör sig mellan kust 

och inland för att utnyttja förutsägbara resurser, exempelvis havs-

däggdjur och migrerande renar. Logistical mobility karaktäriseras av 

att mindre grupper och enskilda individer tillfälligt lämnar mer per-

manenta större boplatserna för att utföra specifika uppgift er, exem-

pelvis jakt, införskaff ande av råmaterial, insamling av bär och fiske. 

Denna uppdelning grundad på mobilitet använde Binford som 

utgångspunkt för en mer socialt inriktad uppdelning. Foragers karak-

teriseras av en hög grad av residential mobility. Det är en samhälls-

form som präglas av frekventa förflyttningar av hela grupper, oft a 

familjeenheter. Förflyttningarna görs med avsikt att exploatera 

förutsägbara resurser. Collectors å andra sidan präglas av låg resi-

dential mobility och mer frekvent logistical mobility. Det är således 

en samhällsform som präglas av färre förflyttningar av hela grup-

per men där mindre grupper sprider sig i landskapet och exploaterar 

avgränsade resurser (Andrefsky 1998:198ff ). 

Det har föreslagits att det finns ett samband mellan val av litisk 

teknik och försörjningsstrategi. Utgångspunkten är då skillnaderna 

i planeringshorisont, det vill säga hur stor framförhållning som av-

speglas i det litiska materialet (Holdaway & Stern 2004:78f). En cur-

ated technology karaktäriseras av en långtgående planering som in-

begriper olika tänkbara scenarier. Det är alltså en teknik där mycket 

energi läggs på förberedelser i form av råmaterialanskaff ning och 

bearbetning av det litiska materialet. Fördelen med detta förhåll-

ningssätt är att det alltid finns färdiga, eller nästan färdiga, redskap 

för skift ande behov. Expedient technologies karaktäriseras av att red-

skap tillverkas, repareras och avsätts på samma plats. Till skillnaden 

mot curated technologies är insatserna i form av tid och ener gi små. 

Den teknologi som helt saknar framförhållning benämns opportunis-

tic technologies. Denna strategi syft ar till att möta oväntade arbets-

uppgift er med de litiska resurser som finns till hands. Resultatet blir 

en ad hoc-präglad tillverkning av avslag med skärande och skrap-

ande eggar, vilka generellt deponeras på platsen för framställ ning 

och användning. Det antagna sambandet mellan teknologi och 

försörjningsstrategi är att det bland foragers finns ett tydligt sam-

band mellan det samlade litiska materialet och dess funktion. Ur ett 

teoretiskt perspektiv skulle detta i sin tur betyda att tolkningen av en 

boplats sammanhänger med förståelsen av spridningen av fynden. 

Korrekt inmätta och rätt tolkade fynd skulle då mer eller mindre 

förklara sig självt. Bland collectors kan man istället förvänta sig att 

många, och inbördes orelaterade, aktiviteter avsatt ett varierat och 

mer svårtolkat litiskt material (Bettinger 1991:67ff ).

Uppdelningen i ovan nämnda förklaringsmodeller är pedagogisk 

och väl ägnad att förklara principiella skillnader. Som Lewis Binford 

påpekat är det dock sällan som det påträff as några funktionellt helt 

avgränsade boplatser som säkert kan föras till en avgränsad form av 

mobilitet. All etnografisk erfarenhet tyder på att människor i jägar-

samlarkulturer oft a besöker samma platser i olika sammanhang och 

i olika konstellationer. Den plats som det ena året karaktäriseras av 

speci aliserade aktiviteter kan nästa år vara en semipermanent bo-

plats för en utökad familj (Binford 1981:12). Det är alltså viktigt att un-

derstryka att uppdelningarna ovan bör tjäna analytiska syft en och inte 

utgöra en färdig social typologi.

Det finns ibland en tendens att bortse från den mesolitiska 

världens sociala komplexitet för att istället klassificera lämningar 

eft er ett färdigt schema. Ett exempel är begreppet ”boplats” vilket 

generellt används för att beskriva påträff ade ansamlingar av litiskt 

material, oavsett storlek och utbredning. Resultatet blir då en statisk 

och generaliserad bild av mänskliga organisationsformer snarare än 

en kulturellt grundad tolkning av ett fyndmaterial (Moberg & Arb-

man 1969: 162ff ). 
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Inom övriga delar av Sydskandinavien har endast omkring ett tjugotal mesolitiska 

platser med bevarandeförhållanden som motsvarar dem vid Norje Sunnansund under-

sökts i modern tid (t ex Sørensen 1996; Karsten & Knarrström 2003; Nordqvist 2005; 

Carlsson 2007; Gruber m fl  2010; Hallgren 2011; Larsson & Sjöström 2011). 

Det senaste decenniet har dock fl era undersökningar av mesolitiska lokaler med 

bevarat organiskt material skapat möjligheter till nya frågeställningar kring tidig- och 

mellanmesolitikum i södra Sverige. Framför allt gäller detta undersökningar i anslut-

ning till Rönneholms mosse, samt undersökningar vid Motala ström (Carlsson 2007; 

Gruber m fl  2010; Hallgren 2011; Larsson & Sjöström 2011). Därutöver har även fl era 

undersökningar av mindre boplatser från perioden utförts i norra Skåne och sydöstra 

Sverige (t ex Alexandersson m fl  2001; Petersson 2001; Karsten & Nilsson 2006; Knarr-

ström 2007; Persson 2012).

Källkritisk orientering

Den undersökta delen av den mesolitiska boplatsen (Ysane 44) låg mitt emellan de båda 

åkerimpedimenten på en ca 45 × 45 m stor åkeryta inom vägsträckningen. Lämningen, 

som blev gyttjeöverlagrad i samband med Littorinatransgressionen, fanns på den södra 

delen av en svag förhöjning i åkermarken, som troligen utgjort en halvö i anslutning till 

vattenlinjen. Undergrunden på förhöjningen utgjordes av siltig och grusig morän med 

inslag av leriga partier och enstaka större block. Norr och söder om förhöjningen bestod 

undergrunden av tjocka gyttjelager. Fornlämningen utgjordes av fyndförande kultur-

lager och anläggningar. De fyndförande lagren inom boplatsen uppträdde på en nivå 

mellan ca 0,7 m över och ca 1 m under dagens havsnivå. Fynden från boplatsen bestod 

av ett stort litiskt material, växtdelar samt ett omfattande djurbensmaterial. Gyttjeöver-

lagringen över boplatsen hade inneburit en syrefri miljö med goda bevaringsförhållanden 

för organiskt material som ben och växtdelar. Mesolitiskt material påträff ades även i 

mindre utsträckning på det södra impedimentet (fi gur 11).

Endast en mindre del av boplatsen ute på åkerytan låg inom undersökningsområ-

det. Utifrån fynd i matjorden och från schaktövervakningen 2012 samt den omkring-

liggande topografi n är bedömningen att den yta som undersöktes motsvarar omkring 

30  av den totala boplatsyta som blivit kvar efter transgressionerna (ca 2000 m² av 

uppskattningsvis 6000 m² berördes). Det fi nns dock olika sätt att använda begreppet 

boplats. Här används det för den del av ytan som föreföll påtagligt fyndförande och 

topografi skt lämplig för en lägerplats eller motsvarande. Det innebär inte att hela ytan 

använts på samma sätt eller vid samma tillfälle, och det innebär också att delar av ytan 

som inte är fyndförande sannolikt också har besökts eller varit bebodda. Bedömningen 

är att boplatsytan besökts upprepade gånger inom en period av omkring 1000 år. Detta 

innebär att den bild som kan skapas av aktiviteterna inom ytan blir påtagligt “brusig”. 

De fyndförande lagren inom undersökningsområdet varierade i tjocklek från 1 cm 

eller mindre och upp till omkring 35 cm. Av naturliga skäl förekom ytterst få fynd i de 

tunnaste delarna av lagren. Det fi nns olika sätt att beskriva hur stor andel av lagren som 

undersökts, eftersom den dokumenterade lagerutbredningen inte tar hänsyn till att delar 

av lagren var så tunna att de i stort sett inte längre var fyndförande. Ser man till lagrens 

totala dokumenterade utbredning, utan att ta hänsyn till lagertjocklek, fyndtäthet och 

de ytor som förstörts av dräneringsdiken undersöktes omkring 35  genom rutgrävning 

och vattensållning (35  av lager 110, 25  av lager 111 och 50  av lager 112). Resterande 

ytor undersöktes extensivt med maskin. 

Utgår man istället bara från de mäktigare delarna av lagren inom undersökningsom-

rådet, där fynd- och bevarandeförhållandena var goda, och undantar ytor där lagren var 

skadade av dräneringsschakt och förundersökningschakt rutgrävdes och vattensållades 

omkring 60  (65  av lager 110, 45  av lager 111 och 75  av lager 112, tabell 1, fi gur 

18b och 20c). 
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Vägområde

Undersökta ytor med mesolitiska lämningar/fynd

Övriga undersökta ytor

Figur 11 Ytor med mesolitiska lämningar inom 

undersökningsområdet. Höjdkurvor © Lant-

mäteriet [LMV dnr 2013/00859].Skala 1:2000.

Areas with Mesolithic remains within the site.

0 50 100 m
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Metodvalet, att undersöka lagret och ta tillvara fyndmaterialet genom rutgräv ning, 

innebar att en större yta kunde täckas in med begränsade resurser, och i en fyndrik 

lämning är detta oftast nödvändigt. Det man vinner i översikt förlorar man dock i de-

taljupplösning. 

Därutöver var i synnerhet utkastlagret påverkat av vattenrörelser och till mindre del 

även det överliggande sandlagret. Detta kunde tydligt skönjas i benmaterialets bevaring. 

Inslaget av patinering och svallning i det litiska materialet var dock marginellt, och även 

materialet i det underliggande mer humösa lagret föreföll opåverkat av den transgres-

sion som sköljt upp sandlagret. Det bör tilläggas att kontaktytan mellan lager 110 och 

lager 111 inte alltid var enkel att urskilja i fältsituationen, och att en viss inblandning av 

äldre material i det yngre därför kan förekomma. Med dessa källkritiska förbehåll kan 

en hygglig bild av platsens användning skapas. 

De mesolitiska lämningar som fanns på det södra impedimentet var svårare att 

avgränsa och datera. Ett fl ertal mindre schakt togs upp vid tilläggsundersökningen, och 

i dessa handgrävdes spridda meterrutor (se fi gur 9a). Fyndtätheten i det fyndförande 

lagret var relativt låg. Att läget, med en nordsluttning ned mot vattnet mitt emot den 

större boplatsytan, till viss del utnyttjats under mesolitisk tid var dock tydligt. Det var 

också möjligt att studera en mindre del av den struktur som utgjort utloppet från Ve-

san, i det östligaste schaktet, där en gyttjeöverlagrad kraftig nordbrant framkom. In-

slag av mikrospån i fl inta och slagen kvarts visade ett klart mesolitiskt inslag, främst på 

den norra och östra sidan av impedimentet, samtidigt som närvaron av järnåldersinslag 

i form av rösen, en stensättning och härdar talade för att en del av den mer grovt slagna 

fl intan använts under denna period. Då fyndmaterialet från impedimentet alltså be-

stod av en blandning av mesolitiskt material och järnåldersmaterial, har materialet från 

impedimentet inte genomgått detaljerade litiska analyser. 

Likaså var den lilla mängd slagen fl inta som framkom i anslutning till det norra im-

pedimentet svår att datera. Direkt söder om det norra impedimentet (damm 7) påträf-

fades vid förundersökningen 2010 en mindre mängd slagen mesolitisk fl inta samt en över-

lagrad markhorisont. Vid den särskilda undersökningen genomfördes skiktvis avban-

ing, handrensning och fyndinsamling inom ytan på 1960 m² (fi gur 12). Sammanlagt 

framkom 57 bitar slagen fl inta. Flertalet fynd påträff ades direkt under matjorden, de 

låg utspridda och föreföll kringspolade. Fynden låg i anslutning till kanten på det norra 

impedimentet, och det är möjligt att de kan knytas till mesolitiska aktiviteter på detta. 

Sannolikt har ytan varit fuktig och periodvis översvämmad under den period då den 

mesolitiska boplatsen var i bruk, att döma av stratigrafi n. En omfattande koncentra-

tion av större stenar, mellan 0,1och 1,2 m i diameter, påträff ades inom ytan under ett la-

ger littorinagyttja. Flertalet ingick i den underliggande moränen, men då några stenar 

vilade på ett centimetertjockt lager gyttja undersöktes stenkoncentrationen ingående, 

eftersom det var oklart om sten tillförts för att skapa någon form av bryggkonstruktion 

eller fi skegrund. Då inga artefakter av något slag påträff ades i anslutning till stenkon-

centrationen och de lösa stenarnas läge bör kunna förklaras med vinterisförfl yttning 

bedömdes koncentrationen som naturlig, i samråd med geolog Nils-Olof Svensson (se 

bilaga 7, Havsmiljö och pollenbaserad vegetationshistoria, för detaljer).

Tabell 1 Lagrens utsträckning.

The extent of the layers.

Det äldre lagret (L111)

The older layer

Det yngre lagret (L110)

The younger layer

Utkastlagret (L112)

The refuse layer

Lagrens totala utbredning inom UO, m2

The layers total extent, m2

800 1300 300

Ytor med goda fyndförhållanden inom lagren, m2

Areas with good conditions of preservation within the layers, m2

450 750 200

Antal handgrävda m2

Number of m2 excavated by hand

211 485 146
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METODANVÄNDNING FÖR DEN MESOLITISKA BOPLATSEN

Avbaning

Matjordslagret såväl som de övriga icke fyndförande lagren avbanades med grävmaskin 

och transporterades bort med dumper. Avbaningen syftade till att blottlägga och hitta 

de under mark dolda arkeologiska lämningarna. All avbaning övervakades och genom-

fördes med minst en arkeolog närvarande. Då avbaning skedde i ytor med fyndförande 

lager rensades de sista centimetrarna för hand med gotlandshackor och spadar. Detta 

för att inte riskera att få med sig något av det arkeologiska materialet. En omfattande 

avbaning av matjordslagren var en förutsättning för att få överblick av området och det 

arkeologiska materialet.

Avbaning utfördes även avslutningsvis då större delen av de fyndförande lagren rut-

grävts, och extensiv fyndinsamling var önskvärd inom de resterande ytorna. Exempel-

vis påträff ades en större mängd slagen kvarts inom ett fyndinsamlingsområde som inte 

rutgrävdes (OF 1001645) utan avbanades med maskin i undersökningens slutskede. Dock 

insamlades inga mikrospån och endast enstaka spån eftersom fyndinsamlingen skedde 

extensivt och ingen vattensållning genomfördes. Den avslutande avbaningen var också 

nödvändig för att möjliggöra en överblick över eventuella anläggningar.

Avbaningen skedde i etapper såväl av praktiska orsaker som för att undvika expo-

nering av de fyndförande lagren under allt för lång tid. Under hela fältperioden fanns 

emellertid en grävmaskin och dumper tillgänglig. Totalt avbanades 3500 m² vid under-

sökningen inom den mesolitiska boplatsytan på åkern, samt 1800 m² vid den extensiva 

undersökningen av delområde 1 och 2.

Extensiv avbaning och fyndinsamlande 

Som en del av avbaningsmetodiken brukades även en extensiv metod, där en långsam-

mare avbaning kombinerades med ett extensivt fyndinsamlande (fi gur 12). Med den 

Figur 12 Extensiv avbaning och fynd-

insamling. Söder om det norra im-

pedimentet.

Excavators stripping soil while finds 

are being collected.
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Figur 13 Det första djup-

schaktet inom ytan.

The first deep trench within 

the site.

extensiva fyndinsamlingen avsågs att endast samla in litiskt material med morfologiska 

egenskaper som kunde ge information vid en vidare analys. I praktiken hittades dock 

relativt få litiska fynd inom de större ytor som var föremål för den extensiva avbanin-

gen, vilket innebar att allt material samlades in. 

Djupschaktning

Med djupschakt avses här schakt med ett djup på över en meter. På den södra delen av 

boplatsen, i anslutning till utkastlagret, uppgick schaktdjupet till de fyndförande lagren 

ned till omkring 1–1,5 m (fi gur 13). Därutöver togs två djupschakt upp inom delområde 

1 samt inom de förundersökningsytor som låg i anslutning till det södra impedimentet, 

för att göra det möjligt att undersöka och fi nna eventuella fyndförande nivåer. Detta 

möjliggjorde också en dokumentation av stratigrafi n. Inom den yta där en mindre 

markväg i anslutning till motorvägen skulle byggas bedömde länsstyrelsen dock att in-

gen djupschaktning skulle utföras, vilket innebar att denna del av boplatsens stratigrafi  

och omfattning förblev okänd.

Spontning och vattenpumpning

Innan avbaningen av den södra delen av boplatsen påbörjades förstärktes de planerade 

schaktväggarna med tätspont. Denna spontning genomfördes för att säkra arbetsmiljön, 

eftersom geotekniska bedömningar av gyttjelagrens stabilitet hade gjorts inför vägbygget, 

och lagren rapporterades som mycket instabila. Under förundersökningarna gavs inte 

länsstyrelsetillstånd att djupschakta, och därmed var de eventuella utkastlagrens nivå och 

omfattning oklar. För att möjliggöra en arkeologisk undersökning av ytan utifrån dessa 

förutsättningar och med en säker arbetsmiljö gjordes därför bedömningen att det var nöd-

vändigt att sätta spont. Spontningen genomfördes med niometersspont, och 125 löpmeter 

levererades av Trellegräv AB och vibrerades ned under knappt två veckors tid (fi gur 14). 
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Om en mer djupgående förundersökning tillåtits hade det visat sig att spontning inte 

varit nödvändig. Utkastlagren var av begränsad omfattning och låg som mest på knappt 

1,5 m djup. Gyttjan visade sig också vara ytterst stabil, vilket blev ännu mer påtagligt vid 

den schaktningsövervakning som genomfördes under 2012.

Efter att matjord och gyttja schaktats bort över de lägst liggande boplatsytorna 

krävdes att vatten kontinuerligt pumpades undan för att undvika översvämning. Till-

fl ödet till det låglänta partiet var påtagligt, med en ständig vattentillförsel i form av 

avrinningsvatten från närliggande ytor. Då botten på de lägst liggande ytorna samtidigt 

utgjordes av tjocka lerlager var dränaget obefi ntligt. 

Inom undersökningsområdet saknades fast elförsörjning. Ett diseldrivet elkraftverk 

användes till etableringens elförsörjning, och även för att driva vattenpumparna. Då 

det bedömdes vara olämpligt att låta elverket bränna diesel utan tillsyn över helgerna, 

var det vanligen avstängt då. Detta innebar att vattennivåerna ofta var relativt höga 

efter helgerna.

Rutgrävning

Boplatslagrens främsta informationspotential fanns i fyndinnehållet och -spridningen. 

Att punktinmäta varje fynd hade varit en optimal arbetsmetod om undersökningen 

förfogat över obegränsade resurser. Då mer omfattande lager med större fyndmaterial 

ska undersökas med noggrannhet under rimliga tidsramar är rutgrävning dock den 

metod som är att föredra. Detta är en eff ektiv metod som har nackdelen att den min-

skar överblicken över större strukturer. Det kan konstateras att rutgrävning ofta med-

för att mängden dokumenterade anläggningar blir något lägre än om motsvarande ytor 

maskinavbanas eller grävs utan avgränsande fyndinsamlingsenheter. För att motverka 

den brist på överblick av ytan som gärna uppstår vid rutgrävning grävdes rutorna i sam-

manhängande partier i möjligaste mån.

Figur 14 Spontslagning.

Sheet piling.
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Rutor av en storlek på 1 × 1 m användes som standard, eftersom även storleken på 

rutorna påverkar tidsåtgången och möjligheten till överblick. Vid speciella kontexter 

där det fanns antydningar till strukturer och en bättre upplösning av fyndspridningen 

priori terades användes 0,5 × 0,5 m stora rutor. Rutorna grävdes inte i stick, men en upp-

delning av fyndmaterialet mellan de olika lagren skedde genom användning av separata 

grävenheter för varje lager. 

Då alla massor vattensållades var det för det ömtåliga fyndmaterialets skull bättre att 

försiktigt skotta upp materialet i rutorna. Detta innebar renare och färre brott på skört 

organiskt material som ben, än om rutorna fi ngrävdes med skärslev vilket kunde innebära 

att benmaterial lättare smulades eller trasades sönder. De våtaste och mest gyttjiga lagren 

i den södra delen av undersökningsområdet skottades upp i hinkar och skottkärror och 

fördes till vattensållen (fi gur 15). På de torrare ytorna användes både spade och skärslev. 

Vattensållning

Materialet från anläggningar och från rutor grävda i de fyndförande lagren vatten-

sållades. Detta för att på bästa sätt få grepp om hela fyndspektrumet och kunna hitta 

mindre fynd som mikroliter och framför allt fi skben. Vattensållningen som metod var 

även nödvändig för att kunna undersöka fyndförekomsten och ta vara på de fynd som 

återfanns i de leriga och våta lagren. 

Vattensållning genomfördes vid 7 stycken såll, där en maskstorlek på 2–3,5 mm an-

vändes (fi gur 16). Till en början användes endast 2,5 mm stora sållmaskor då fi skbens-

mängden var riklig, med löpande stickprover med 1 mm sållmaskor. Längre fram i un-

dersökningen gjordes bedömningen att något grövre såll med 3–3,5 mm stora sållmaskor 

kunde användas för att eff ektivisera arbetet, till viss del på bekostnad av det minsta fi sk-

bensmaterialet. För att ändå behålla överblicken över fi skbensmaterialet då de något 

grövre sållen användes, sållades ett prov om 3 liter jord från varje ruta med 2,5 mm såll. 

Figur 15 Rutgrävning under våta och 

leriga förhållanden.

Excavating in square metres during 

wet and muddy conditions. 
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Vattnet som användes vid vattensållningen pumpades från en tank på 12 m³ med hjälp 

av en eldriven pump till sållslangarna. Tanken användes eftersom inga brunnar fanns att 

tillgå i närheten. Tanken fylldes på ett par gånger i veckan vid en närliggande gård. Vat-

tenåtgången en genomsnittlig dag med alla sållen i användning var mellan 4 och 6 m³. 

Hantering och registrering av fynd

Fynd som framkom inom de grävda rutorna kopplades till grävenhet, lager och ruta. 

Fynd i anläggningar och matjord kopplades till respektive kontext. Enskilda fynd med 

stort arkeologiskt värde mättes in och fotograferades även in situ. Enstaka fynd som togs 

tillvara i matjorden mättes in direkt med totalstation som lösfynd. Fynd som insamlades 

vid den avslutande avbaningen kopplades till fyndinsamlingsområden. 

Fyndmaterialet separerades och placerades i minigrippåsar i väntan på vidare han-

tering och registrering till Intrasis. I och med att det mesta av fyndmaterialet vattensål-

lades behövdes endast en enklare fyndtvätt i samband med registreringen. Arbetet med 

registreringen genomfördes av arkeolog eller osteolog med kunskap om fyndkategorin. 

Under fältarbetet hade även en arkeolog med kunskap om respektive område ett över-

gripande ansvar för respektive fyndkategori. 

En grundläggande registrering av det litiska materialet genomfördes i fält. Special-

registrering genomfördes efter fältarbetets slut. 

Det osteologiska material som framkom torkades i fält direkt på trådbackar och han-

terades därefter av osteolog. Benföremål som bedömdes vara av speciellt vetenskapligt 

värde, och där sprickrisk fanns vid torkning i fält, placerades i vattenbad och i kylskåp 

tills det kunde transporteras till konservator. En översiktlig artbestämning och analys 

Figur 16 Vattensållning.

Water sieving.
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gjordes i fält av ett mindre urval. Större delen av det osteologiska materialet analyse-

rades under efterarbetet. 

Trä som bedömdes vara bearbetat och övrigt organiskt fyndmaterial placerades i 

vattenbad i väntan på att ett urval av materialet skulle göras för vidare analys. Träma-

terial av större storlek förvarades insvept i plastfolie för att det inte skulle torka ut, i 

väntan på vidare analys och transport till konservator. I fält insamlades inledningsvis 

alla hasselnötsskal, men då fyndmängden blev omfattande ledde detta till att mäng-

den per grävenhet istället dokumenterades skriftligt, och att en mindre mängd prover 

tillvaratogs. 

Dokumentation

Under utgrävningen ansvarade varje enskild arkeolog för dokumenteringen av anlägg-

ningar och rutor. En arkeolog med kompetens inom varje område hade emellertid ett 

övergripande ansvar för registreringen och hanteringen av dokumentationen. All do-

kumentation av rutor och anläggningar som gjordes i fält var anpassad för vidare bear-

betning i Intrasis. Dokumentationen registrerades fortlöpande i Intrasis, vilket möjlig-

gjorde en överblick av undersökta ytor och fyndspridning i fältsituationen. 

Dokumenteringen av anläggningar innebar att dessa snittades och sektionen hand-

ritades i skala 1:20 samt fotograferades. Flertalet anläggningar som undersöktes var pinn-

hål och möjliga stolphål, och dessa undersöktes till 50 . Planritning för hand användes 

vid enstaka tillfällen för att dokumentera speciella kontexter eller anläggningar. I övrigt 

skedde plandokumentation genom inmätning med totalstation/RTK GPS. Ett antal 

sektioner genom de olika geologiska och arkeologiska lagren dokumenterades genom 

ritningar och fotografi er. Samtliga prover som togs från de olika kontexterna mättes in. 

Inmätning utfördes både med totalstation och med RTK GPS av två huvudansvariga 

arkeologer. Efter varje arbetsdag överfördes de mätningar som gjorts under dagen till 

en lokal fältdator. Intrasisprojektet säkerhetskopierades med jämna mellanrum till ett 

USB-minne och till en extern server. 

Fotodokumentation skedde fortlöpande under undersökningen med två digitala 

systemkameror. Förutom bilder på arkeologiska objekt togs även arbetsbilder kontinu-

erligt. Bilderna fördes över från kamerorna till en lokal fältdator med jämna intervaller 

och säkerhetskopierades till USB-minne och en extern server. Fotoböckerna har under 

det efterföljande rapportarbetet digitaliserats i Microsoft Access och bilder såväl som 

den digitaliserade fotoinformationen har överförts till Intrasis. 

Under rapportarbetet har programvarorna Intrasis Analysis och ArcGis använts för 

att bearbeta och analysera den insamlade informationen. 

Provtagning

Under fältarbetet togs prover till underlag för ¹⁴C-analyser, makrofossilanalyser, dia-

toméanalyser och pollenanalyser. Merparten av provtagningen genomfördes av ordi-

narie fältarkeologer. 

Från enstaka anläggningar insamlades träkol specifi kt till underlag för ¹⁴C-analyser, 

men avsikten var framför allt att använda benmaterial, hasselnötter och material från 

makroprover till dessa analyser. 

I anläggningar och andra arkeologiska kontexter på boplatsytan togs prover för mak-

rofossilanalys. Avsikten var att undersöka växtinsamling, matberedning och andra ak-

tiviteter, och även bidra till en lokal miljöbild vid tiden för bosättningen.

I transekter längs med utkastlagret, från boplats till djupt vatten, togs prover för 

makrofossilanalys. Avsikten var att få en detaljerad bild av strandens läge, strandvegeta-

tionens zonering, samt att fånga upp hasselnötter och andra makrofossil i utkastlagret 

som speglar matavfall och växtinsamling. 

I en vertikal sektion genom gyttjan söder om utkastlagret togs en borrkärna som 

underlag för pollenanalys, glödförlustanalys, diatoméanalys och makrofossilanalys. För 
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denna provtagning ansvarade Nils-Olof Svensson från högskolan i Kristianstad. Avsik-

ten var att kunna relatera utkastlagret och boplatsaktiviteten till den lokala vegetations-

utvecklingen och strandförskjutningen, samt att länka denna till den regionala studie 

som baserats på analyser från Vesans centrala del. 

Ett dendroprov togs därutöver från den al som påträff ades i vattenbrynet, för att om 

möjligt kunna belysa miljöförhållandena vid den tid då alen växte på platsen. 

Terrängmodellering

För att kunna få en detaljerad bild av mikrotopografi n på platsen mättes punkter in 

med RTK GPS över boplatsytan, på ett genomsnittligt avstånd av omkring 1 m, med 

en variation på mellan 0,5 m och 2 m med förtätningar på mindre plana delar. Även 

delar av boplatsens mikrotopografi  väster om undersökningsytan dokumenterades på 

detta sätt. Terrängmodelleringen utgjorde en bra grund för en detaljerad förståelse för 

platsens förutsättningar under efterarbetet och fl ertalet planer i rapporten presenteras 

med denna terrängmodell.

METODANVÄNDNING FÖR DE MESOLITISKA INSLAGEN PÅ IMPEDIMENTEN 

Schaktning

I samband med undersökningen av den fossila åkermarken på impedimenten gjordes 

även en sökschaktning efter mesolitiska inslag. Metoden innebar att matjorden togs bort 

i intervaller med grävmaskin tills eventuella anläggningar uppenbarade sig i sökschakten, 

för att på så sätt täcka in delar av impedimenten och söka efter anläggningar och fynd. 

Rutgrävning och fyndinsamlande

I det fyndförande lager som påträff ades på det södra impedimentet grävdes 17 st 1 × 1 m 

stora rutor för att få kunskap om fyndförekomst och fyndspridning. Övriga delar av 

detta lager undersöktes för hand och varje fl inta punktinmättes med totalstation/RTK 

GPS. Det litiska material som påträff ades i rutorna kopplades till respektive grävenhet 

i lagret. De enstaka fl intor som framkom i övriga kontexter punktinmättes. 

Dokumentation och registrering

Varje ruta och anläggning som undersöktes dokumenterades med variabler anpassade 

till Intrasis. Anläggningarnas sektioner ritades och fotograferades. Registreringen av 

doku mentationen, fynden och överföringarna av mätningarna till Intrasis skedde fort-

löpande under fältarbetet. 

METODANVÄNDNING FÖR DE MESOLITISKA INSLAGEN VID 

SCHAKTÖVERVAKNINGEN 2012 

En omläggning av vattenledningar och dräneringsrör under 2012, i anslutning till den 

nya vägsträckningen, berörde den västra delen av den mesolitiska boplatsen (fi gur 17). 

Ytan som schaktades för rörläggningen uppgick till 500 m², men då schaktväggarna be-

hövde släntas kraftigt, och själva fornlämningens yta inom merparten av sträckningen 

låg på mer än 1 m djup, berördes omkring 400 m² av själva fornlämningen.

Vid undersökningen schaktades matjorden av med maskin, varefter underliggande 

lager avbanades skiktvis. Omkring 20–40 m² undersöktes åt gången. Inom ytor där 

fynd påträff ades vid avbaningen handgrävdes kvadratmeterrutor, för att bedöma fynd-

intensiteten. Fynd punktinmättes med RTK GPS. Det litiska material som påträff ades 

i rutorna kopplades till respektive grävenhet i lagret. Enstaka mindre anläggningar/

stenlyft snittades och dokumenterades. Makroprover och pollenprover insamlades från 

utvalda kontexter. Hela schaktväggen i det nord–sydliga schaktet på drygt 90 m doku-

menterades som en sektion, och en mindre sektion dokumenterades i det öst–västliga 

schaktet (se fi gur 19).
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Mesolitiska kontexter och material

Den undersökta delen av den mesolitiska boplatsen låg mitt emellan två åkerimpediment 

på en ca 45x45 m stor åkeryta inom vägsträckningen. Boplatsen, som blev gyttjeöverlagrad 

i samband med Littorinatransgressionen, fanns på den södra delen av en svag förhöjning 

i åkermarken, som troligen utgjort en halvö i anslutning till vattenlinjen. Fornlämning-

en utgjordes av fyndförande kulturlager och anläggningar. De fyndförande lagren inom 

boplatsen uppträdde på en nivå mellan ca 0,7 m över och ca 1 m under dagens havsnivå. 

Gyttjeöverlagringen över boplatsen hade inneburit en syrefri miljö med goda bevarings-

förhållanden för organiskt material. Fynden från boplatsen bestod av ett stort litiskt ma-

terial, växtdelar samt ett omfattande djurbensmaterial.

MESOLITISKA LAGER

De lager som innehöll mesolitiska artefakter var, förutom matjorden, lager 102, 118 och 

119 på impedimenten, samt lager 110, 111 och 112 inom den stora boplatsytan. Lager 102 

utgjorde fyllning i en stensättning på det södra impedimentet, och det mesolitiska ma-

terialet kom sannolikt från ytorna i anslutning till stensättningen, men var sekundärt 

påfört. Lager 118 låg under stensättningen, och har tolkats som en möjlig äldre mark-

horisont. Det innehöll en mindre mängd mesolitiskt material. Lager 119 var en äldre 

markhorisont på det norra impedimentet, som också innehöll en mindre mängd meso-

litiskt material. För mer information om lagerbilden se kapitlet Platsens stratigrafi ska 

förhållanden.

På den stora boplatsytan fanns tre fyndförande lager. (För ungefärlig utbredning och 

omfattning se fi gur 18 och 19, för moderna störningar se fi gur 20c, för antal handgrävda 

rutor i de tre lagren se tabell 2). Det lager som innehöll mest organiskt material var ett 

mörkfärgat humöst sandlager (lager 111), som låg direkt mot leran inom stora delar av 

Figur 17 Rörläggning vid pågående 

schaktningsövervakning.

Pipe laying during the trench moni-

toring.
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ytan och innehöll rikligt med slagen fl inta och andra litiska material, samt ben. I detta 

lager föreföll materialet opåverkat av transgressioner, och ytterst lite patinerat material 

påträff ades. Sammansättningen av benmaterialet visade hur stilla det legat – artikulerade 

ben hittades ihop, hos ungdjur hittades epifys och diafys ihop och mycket små fi skben 

låg kvar i lagret och var inte utsköljda. Från detta lager togs ett pollenprov (P1003298), 

som framför allt innehöll stora mängder av hopklumpade hasselpollen, vilket visar att 

hasselhängen fallit ned i lagret. Samma fenomen förekom i en av anläggningarna längre 

ned i slänten. Det är möjligt att hasselbuskar vuxit på platsen, alternativt har större 

mängder hasselkvistar tagits till platsen under senvinter/tidig vår. Båda alternativen är 

fullt tänkbara. Många olika typer av örter, exempelvis någon typ av näva (Geranium) har 

också vuxit på platsen, som både haft torrare, mer soliga partier att döma av närvaron 

av örnbräken (Pteridium) och mer skuggiga och fuktiga ytor eftersom även ormtunga 

(Ophioglossum) vuxit på platsen.

Över detta lager fanns ett lager med mörkfärgad grusig sand (lager 110). Fynden i 

det sandiga lagret var något färre, och framför allt var bevarandeförhållandena för or-

ganiskt material betydligt sämre. Inga artikulerade ben påträff ades, och de minsta fi sk-

benen tycktes vara utsköljda i sjön då enbart större fi skkotor fanns kvar. Sannolikt hade 

det fyndmaterial som påträff ades i sanden avsatts under fl era skeden. Större delen av 

materialet föreföll ligga någorlunda in situ att döma av spridningen. Det är dock inte 

omöjligt att delar av fyndmaterialet i lagret kan ha kommit från det underliggande lagret 

(lager 111) och spolats upp tillsammans med sanden, även om avsaknaden av svallning 

och patinering av materialet talade emot detta. Det är också ytterst troligt att den del 

av sandlagret som legat under vatten när ytan använts innehöll material även från det 

äldre skedet på platsen. I denna något skyddade miljö har utkastade föremål sannolikt 

legat kvar i större utsträckning, och hamnat i sandlagret då detta avsatts. 

Utifrån detta resonemang gjordes en grov uppskattning av vad som utgjort en torr 

respektive en översvämmad del av sandlagret då fyndmaterialet hamnat på platsen, 

och fynden från den del av lagret som sannolikt varit översvämmat registrerades till ett 

tänkt utkastlager (lager 112). Detta lager var vattenpåverkat och vattenrörelserna hade 

rört om i materialet, en hel del benfragment tillhörde samma individ och passade ihop 

men hittades på olika ställen i lagret.

Flest rutor undersöktes i det yngre lagret (lager 110), mycket på grund av att detta 

var lättsållat och därmed fanns en möjlighet att täcka in en större yta. Den största fynd-

mängden påträff ades dock i det äldre lagret.

Vid den schaktövervakning som utfördes år 2012 inom den västra delen av boplatsen 

dokumenterades den övergripande stratigrafi n inom schakten. Denna föreföll överens-

stämma med stratigrafi n inom ytan för den särskilda undersökningen, och fyndförande 

lager som motsvarade lager 111 och lager 110 förekom bitvis.

Tabell 2 Fördelning av handgrävda rutor inom den mesolitiska boplatsytan.

Distribution of squares excavated by hand.

Det äldre lagret 

(lager 111)

The older layer

Det yngre lagret 

(lager 110)

The younger layer

Utkastlagret

(lager 112)

The refuse layer

Totalt antal grävenheter

Total number of

excavation units

Totalt antal m2

Total number of m2

Antal handgrävda m2

Number of m² excavated

by hand

211 485 146 842 647

Varav vattensållat med 

4 mm sållmaskor

Of which water sieved with

4 mm mesh

130 334 - 464 -

Varav vattensållat med

2,5 mm sållmaskor

Of which water sieved with

2,5 mm mesh

81 151 146 378 -
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MESOLITISKA ANLÄGGNINGAR

På impedimenten påträff ades fyra anläggningar som inte hade entydig anknytning 

till de agrara lämningarna eller stensättningen. På det södra impedimentet påträf-

fades ett stolphål och fem härdar, varav två har daterats till järnålder. De övriga tre 

har inte daterats, men utifrån deras utseende och karaktär blir bedömningen att en 

motsvarande datering är trolig även för dessa. På det norra impedimentet påträff ades 

endast anläggningar med agrar anknytning. 

Inom den större boplatsytan, område 3, påträff ades 73 anläggningar, främst inom de 

rutgrävda ytorna (fi gur 20a–b och tabell 3). Därutöver tillkom 27 strukturer som bedömts 

som något större stenlyft. Många anläggningar utgjordes av små, grunda gropar med ett 

djup på omkring 0,1 m, och det var ofta svårt att bedöma om det rörde sig om stolphål 

eller stenlyft. Anläggningarna har klassifi cerats som 5 gropar, 33 pinnhål, 1 ränna och 34 

stolphål. Samtliga pinnhål utom ett låg i anslutning till en ränna, liksom 15 av stolphålen 

(se nedan). Samtliga anläggningar undersöktes, med undantag för ett pinnhål och två 

stolphål. Sex av de strukturer som tolkats som stenlyft undersöktes också.

Det kan konstateras att rutgrävning som metod ofta medför att mängden dokumen-

terade anläggningar blir något lägre än om motsvarande ytor maskinavbanas eller grävs 

utan avgränsande fyndinsamlingsenheter. Då större fyndmaterial ska insamlas med 

noggrannhet under rimliga tidsramar är detta dock den metod som är att föredra. För 

att motverka den brist på överblick av ytan som gärna uppstår vid rutgrävning grävdes 

rutorna ytvis i möjligaste mån. 

På boplatsytan påträff ades inga anläggningar i form av härdar. Förekomsten av bränd 

fl inta visar dock att man eldat på platsen. En ränna med ett fl ertal tillhörande pinnhål 

påträff ades, liksom spridda stolphål och gropar. 

Några av anläggningarna låg i koncentrationer. Den tydligaste konstruktionen var en 

ränna med en mängd tillhörande pinnhål (A19313, fi gur 20a–b, fi gur 90 och 91). Rän-

nan var 2,8 × 0,4 m stor, och den hade grävts ned i den underliggande leran. Anlägg-

ningen låg i sydsluttningen ned mot den forna vattenlinjen, troligen nära vattenbrynet. 

Den var djupare nedgrävd i den södra delen, där den utvidgades till en mindre grop med 

en bredd på 0,9 m. Det var dock svårt att avgöra från vilken nivå den grävts, eftersom 

nedgrävningen inte blev synlig förrän den kontrasterade mot den underliggande leran, 

då fyllningsmaterialet och det omkringliggande lagret (lager 111) i övrigt var identiskt i 

färg. Då var djupet på den resterande delen omkring 0,1–0,2 m. Vad som konstaterades 

då de överliggande grävenheterna undersöktes var dock ett rikligt inslag av bark. Möjli-

gen kan detta ha varit resterna av en övertäckning av rännan. En uppskattning av dess 

ursprungliga djup kan då hamna på omkring 0,4–0,5 m. 

Rännans fyllning var mörkfärgad, lätt humös, lerig och med ett mindre inslag av sand. 

Den innehöll en mycket stor mängd fi skben, lite kol och enstaka brända hasselnötsskal. 

I närheten av rännan fanns 32 pinnhål och 15 stolphål. Samtliga pinnhål och ett tiotal 

Tabell 3 Sammanställning av anläggningar från den mesolitiska boplatsytan.

Compilation of features on the Mesolithic settlement.

Typ

Features

Antal

Number

Antal undersökta till

Number excavated to

Anl. från schaktövervakningen 2012

Features from the 2012 trench monitor-

ing100 % 50 %

Gropar

Pits

4 - 4 5

Stolphål

Post-holes

34 2 30 -

Pinnhål

Stick-holes

33 - 32 -

Rännor

Ditches

1 1 - -



98

Norje Sunnansund

98

0
5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

 m

m
 ö

 h

0
0

L
e

ra
L

e
ra

F
ig

u
r 

18
a

 Ö
ve

r:
 S

a
m

m
a

n
sa

tt
 lå

n
g

se
k

ti
o

n
 f

rå
n

 u
n

d
e

rs
ö

k
n

in
g

sy
ta

n
.

U
n

d
e

r:
 U

ts
n

it
t 

(A
) 

fr
å

n
 d

e
n

 s
a

m
m

a
n

sa
tt

a
 lå

n
g

se
k

ti
o

n
e

n
.

A
b

o
ve

: C
o

m
p

o
si

te
 s

e
ct

io
n

 fr
o

m
 t

h
e

 s
it

e
.

B
e

lo
w

: C
u

t-
o

u
t 

(A
) o

f t
h

e
 c

o
m

p
o

si
te

 s
e

ct
io

n
.

A
B

C
D

E
F

G

0
0

 

L
e

ri
g

 m
o

rä
n

L
e

ra
L

e
ra

m
 ö

h
m

 ö
h

0
5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

 m

L1
0

0
 M

at
jo

rd

L1
0

3
 F

ly
g

sa
n

d

L1
0

4
 B

ru
n

g
rå

 g
yt

tj
a

L1
0

7
a

 G
rö

n
b

ru
n

 g
yt

tj
a

L1
0

7
b

 G
rö

n
sv

a
rt

 g
yt

tj
a

 m
e

d
 s

n
ä

ck
sk

a
l

L1
1

0
 S

a
n

d
, f

yn
d

fö
ra

n
d

e

L1
1

1
 H

u
m

ö
s 

sa
n

d
, f

yn
d

fö
ra

n
d

e

L1
1

2
 G

ru
si

g
 s

a
n

d
, f

yn
d

fö
ra

n
d

e
 u

tk
a

st
la

ge
r

L1
0

8
 G

ru
si

g
 s

a
n

d

L1
1

3
 B

lå
g

rå
 le

ra

L1
0

1
 S

a
n

d
ig

 m
o

rä
n

L1
1

5
  L

e
ri

g
t 

sa
n

d
la

ge
r

L1
0

1
 S

a
n

d
ig

 m
o

rä
n

 m
e

d
 in

sl
a

g
 a

v 
le

ra

S
te

n

S
tö

rn
in

g



9999

Mesolitiska lämningar

Figur 18b Över: Utsnitt C – G från den sammansatta långsektionen. Under: Plan över sektion-

ernas läge på undersökningsområdet samt lagrens dokumenterade utbredning. De markerade 

sektionernas löpnummer är A: 10532, B: 18724 och 28666, C: 21867, D: 21869, E: 22189, F: 21893, 

och G: 21974.

Above: Cut-out C–G of the composite section. Below: Plan of the position of the sections in the site 

and the documented distribution of the layers. The selected section designations are A: 10532,

B: 18724 and 28666, C: 21867, D: 21869, E: 22189, F: 21893, and G: 21974.

A

B

C

D

E

F

G

L110

L111

L112

0,5

m öh

0,5

m öh

C D E F G

0 1 m

Sektioner A–G 

Lager 110

Lager 111

Lager 112

Schakt

Undersökningsområde

L100 Matjord

L104 Brungrå gyttja

L110 Sand, fyndförande

L111 Humös sand, fyndförande

L101 Sandig morän

L101 Sandig morän med inslag av lera

Sten

Störning

0 10 20 m



100

Norje Sunnansund

100

Långsektion från 

schaktövervakning 2012

A

B

Sektioner A–G 

Lager 110

Lager 111

Lager 112

Schakt

Undersökningsområde

94 m 90 85 80 75 70 65 60 55 50

0

A

0 10 20 m



101101

Mesolitiska lämningar

Figur 19 Långsektion från schaktöver-

vakningen samt plan över undersök-

ningsområdet med sektionens läge 

markerat.

Section from the trench monitoring 

and map of the site with the section 

marked.

stolphål låg i direkt anslutning till rännan. Flera av pinnhålen hade en kraftig lutning, 

och man kan tänka sig att pinnarna tryckts ned i en fuktig miljö. Pinnhålen var 0,04–

0,18 m i diameter och 0,05–0,20 m djupa. Stolphålen på ytan var 0,10–0,30 m i diameter 

och 0,10–0,20 m djupa.

I rännan påträff ades 97 bitar slagen fl inta, varav ett fåtal spånfragment och mikrospån. 

Omkring 10  av fl intan var bränd, och 14  av fl intan var sydvästskandinavisk. Denna 

sammansättning föreföll ungefär motsvara materialet från det omkringliggande lagret 

(lager 111). En omsorgsfullt ornerad fl integgad benspets/-dolk påträff ades i rännans övre 

del (fi gur 98). I övrigt insamlades en mycket stor mängd fi skben från rännans fyllning. 

Hälften av anläggningens fyllning sållades med 2,5 mm såll, och hälften sållades med 

4,5 mm såll. Detta innebar en tidsoptimering, eftersom fyllningen var mycket lerig och 

svårsållad, men också att alla fi skben inte kunde tillvaratas. Fiskbensmaterialet i rännan 

är insamlat från den fi nsållade halvan av den del av anläggningen som syntes mot leran. 

Det representerar alltså omkring en fj ärdedel av hela anläggningens innehåll, räknat 

från den barktäckta ytan, och består av omkring 10 000 fi skben. Hittills är drygt 3600 

fi skben artbestämda, och materialet domineras av mört. Förutom fi skben påträff ades 

två vildsvinsben i anläggningen. Inom mindre partier av rännans botten fanns otydliga 

rester av upplösta längsgående växtfi brer, men dessa var alltför nedbrutna för att kunna 

identifi eras i mikroskop.

Ett pollenprov taget i ett av stolphålen i anslutning till rännan (P32912, A26022)har 

inte daterats men innehöll främst sammangyttrade klumpar av hasselpollen, som in-

dikerar att de kommit från nedfallna eller dittransporterade blomhängen.

Rännans funktion hör med största sannolikhet ihop med den stora mängden fi skben. 

Att den anlagts i lera talar för att man velat bibehålla fukt i anläggningen. Pinnhålen visar 

att något behövt spännas fast eller möjligen övertäckas i rännan, och pinnhålens antal och 

fyllning med fi skbensinnehåll visar att man vid upprepade tillfällen behövt fl ytta pinnar 

eller sätta dit nya. Stolphålen indikerar att man även haft någon lite stabilare konstruktion 

på platsen. Tolkningen utifrån konstruktionens innehåll, form och placering blir att man 

fermenterat stora mängder fi sk på platsen, under någon form av enklare överbyggnad. 

Det fi nns många etnografi ska exempel på att syrning av fi sk har varit en vanlig kon-

serveringsmetod i de nordligaste delarna av världen (Eidlitz 1969:108f). Bland de van-

ligaste sätten att fermentera fi sk har varit att gräva ner fi sken i leran under den översta 

jordmånen (Behrens 1860:8; Lantis 1946:18). Sådana fermenteringsgropar grävdes i stor 

utsträckning i närheten till vattendrag (Kittlitz 1858:386f) och det fi nns även belägg 

för att man byggt in dessa gropar under skydd med hjälp av stockar och stolpar för att 

förhindra att rovdjur och asätare kan komma åt fi sken (Stefansson 1914:138). Iakttagelser 

om hur man fermenterat fi sk fi nns från många cirkumpolära platser, från Kamtchatka 

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -2 m

0

B

Sandig morän med småsten

Sandig lerig gyttja

Brungrå gyttja

Ljusbrun lera

Blågrå siltig lera

Sten/stenlyft

Störningar

Matjord

Äldre matjord

Anläggningar

L110/L199 fyndförande

L111/L198 fyndförande

L112

Flygsand

Sandig morän



102

Norje Sunnansund

102

24688
24632

24518

24646

24660

25541

24675

21201

29783

26220

20847

19230

20653

29769

19116

25431

19106

30635

30644

19313

26136

25279

25265

26276

26294

29750

25807 25794

25881
24438

26176

26123

Detaljplan fig. 20b
Anläggningar

Sten/stenlyft

Undersökta rutor

HöjdkurvorFigur 20a Anläggningar på den mesolitiska boplatsytan. Skala 1:200.

Archaeological features on the Mesolithic settlement.

0 5 10 m



103103

Mesolitiska lämningar

Figur 20b Anläggningar på den mesolitiska boplatsytan, detalj. Skala 1:30.

Archaeological features on the Mesolithic settlement, detail.
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och Sibirien till Grönland och Alaska. Fermenteringsgroparna har dock sett något olika 

ut även om grundstrukturen tycks vara någorlunda likartad. Ett exempel härrör från 

Kamchatka där man ibland kunde fånga och fermentera så mycket som 20 000–30 000 

fi skar åt gången (Waxell 1953:137f). Dessa fermenteringsgropar var uppåt två meter 

djupa och kantades, enligt den ryska etnografen Komarov, med gräs och videkvistar 

(Eidlitz 1969:109). Ett annat exempel beskrivs av den ryske etnografen Serosevskij år 

1896. Fisken kokades en kort stund och lades sedan i en grop kantad med bark, varpå 

bark även placerades ovanpå gropen som därefter täcktes av jord (Eidlitz 1969:109). Detta 

tillvägagångssätt att täcka fi sken med bark är även noterat hos kareler som enligt den 

fi nske etnografen Manninen (1932:58) bevarade sin fi sk i trattliknande nedgrävningar 

som täcktes med bark. (För en fördjupning kring benmaterialet, rännans funktion samt 

tillvägagångssätt och metod vid fermenteringen, se vidare kapitlet Osteologiska analyser).

Inom undersökningsytan fanns också tre kluster av stolphål, som möjligen kan tol-

kas som vindskydd eller hyddor (fi gur 20a). På den västligaste delen av undersöknings-

ytan fanns fyra stolphål och ett pinnhål i anslutning till en svacka med tjockare lagerbild 

(A29783, A29769, A30635, A30644, A29750). Stolphålen var 0,07–0,1 m djupa och 0,13–

0,30 m i diameter. Pinnhålet var 0,12 m i diameter och 0,10 m djupt. Anläggningar na 

skulle dock kunna vara feltolkade äldre stenlyft, fl ertalet dokumenterades som stolphål/ 

stenlyft och de låg i en stenig undergrund. Det kan ändå inte uteslutas att de ingått i 

någon enklare vindskyddskonstruktion på ytan. Om samtliga anläggningar ingått skulle 

konstruktionen i så fall vara omkring 3 × 1,8 m. Vilken fas i platsens användning som 

denna konstruktion skulle tillhöra är dock ytterst osäkert. 

De tre stolphål som låg längst i söder anslöt till en lätt svacka, där fyndinnehållet 

framför allt i det yngre lagret var stort. En möjlighet är att denna svacka uppstått i sam-

band med att man rört sig intensivt på denna del av ytan innan det yngre lagret avsatts, 

och kanske har man också vid något tillfälle haft ett vindskydd på ytan. Det fi nns dock 

inga tydliga tendenser i det litiska materialet som talar för att ytan haft någon speciell 

funktion eller blivit omsorgsfullt städad. 

På den mellersta delen av ytan på ett litet höjdläge som blivit hårt utsatt av transgres-

sioner fanns fem stolphål i en mindre gruppering, ca 3,5 m i diameter (A20847, A19230, 

A19116, A19106, A21201, fi gur 20a). Inga kulturlager var bevarade på ytan, och stolphålen 

var 0,12–0,32 m i diameter och 0,05–0,16 m djupa, vilket gör det svårt att avgöra om de 

egentligen var bottnar på stenlyft eller rester av en hydda eller ett vindskydd. Placeringen 

på det lilla höjdläget som var väldränerat jämfört med stora delar av sluttningen nedan-

för kan möjligtvis tala för att det legat en hydda på platsen.

Omkring 10 m längre norrut på ytan fanns ytterligare en gruppering av stolphål, om-

kring 4 × 1,5 m stor (A24518, A24632, A24646, A24660, A24688, A24675, fi gur 20a). På 

denna del av ytan var undergrunden betydligt lerigare. Anläggningarna var mellan 0,3 och 

0,6 m i diameter, och de var mellan 0,1 och 0,3 m djupa. Det är inte omöjligt att fl era av dem 

var stenlyft, men då de låg i ett kluster bör de ändå nämnas som en möjlig konstruktion.

Sammanlagt fanns också 4 gropar som inte bedömdes som stenlyft på ytan. De låg 

relativt samlat, 5–10 m norr om den nordligaste stolphålsgruppen. Groparna var helt 

eller i stort sett fyndtomma, 0,08–0,37 m djupa och 0,23–0,70 m i diameter. Att de inte 

tolkades som stenlyft berodde främst på att de innehöll lite kol och hade en någorlunda 

tydlig form och nedgrävningskant.

Det 20-tal mörkfärgningar som påträff ades vid förundersökningen 2010 i det öst-

ligaste schaktet antogs kunna vara stolphål respektive pinnhål (Rudbeck m fl  2010:65). 

Vid den särskilda undersökningen undersöktes en större yta, och det blev då tydligt att 

fl äckarna var ett fenomen som kunde knytas till svackor mellan torksprickorna i den 

underliggande leran. Ett fl ertal fl äckar undersöktes, men de hade oregelbundna for-

mer och var grunda i kombination med att fyndmaterial helt saknades. De uppträdde 

utspritt och bildade inte några strukturer. De tolkades därför inte som anläggningar.
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De rödockrafärgade fl äckar som påträff ades vid förundersökningen 2010 i det syd-

ligaste schaktet inom åkerytan antogs kunna vara någon form av hantverksspår (Rude-

beck m fl  2010:66). De kunde inte iakttas vid den särskilda undersökningen, men då 

det visade sig att de legat i anslutning till nedgrävningen för en djupt liggande vatten-

ledning tolkades de inte som förhistoriska.

Vid schaktövervakningen 2012 påträff ades fem utspridda möjliga gropar eller stenlyft 

med lagerrester (A720, A763, A774, A786 och A797, fi gur 21). Fyra av dem var grunda, 

0,05–0,10 m djupa och två av dem innehöll en bit slagen fl inta. De var mellan 0,2 och 

0,45 m i diameter. En grop (A763) avvek dock i omfattning. Den framkom i det nord–

sydliga schaktets östra vägg, och bedömdes i fält som en möjlig rotvälta då den innehöll 

mycket rötter och sten (fi gur 22). Den låg på omkring 0 m ö h, och täcktes av ett mat-

jordslager som var 0,25–0,30 m tjockt samt ett intakt gyttjelager som var 0,10–0,15 m 

tjockt. Den undersöktes enbart till en mindre del, då den inte säkert bedömdes som en 

anläggning. Gropens diameter var omkring 1,4 m, och den var omkring 0,5 m djup. Den 

innehöll en lancettmikrolit. Analyser av tio pollenprover från anläggningen uppvisade 

ett litet antal pollen, men desto fl er mikroskopiska kolpartiklar. Särskilt påfallande var 

att bara ett örtpollen fanns i större mängd, och detta påträff ades i en organisk massa 

som inte kom direkt från en blomma. Pollenkornen var av Aster- typ, vilket innebär att 

det inte är möjligt att avgöra exakt vilken växt de kommer från, men möjliga släkten är 

noppor (Gnaphalium), korsörter (Senecio), hästhov (Tussilago), kattfötter (Antennaria), 

krisslor (Inula), gullris (Solidago), tusensköna, (Bellis), astrar (Aster) arnikor (Arnica), 

binkor (Erigeron) och piggtistlar (Cardus). 

Gropinnehållet kan tolkas på fl era sätt. Den organiska massan i kombination med 

mängden Aster-pollen kan innebära att själva blommorna från något släkte i denna 

grupp av växter på något sätt utnyttjats på boplatsen. Även om pollen av Aster-typ 

bevaras bättre än många andra pollen kan det inte helt uteslutas att det som påträff ats 

i gropen är rester av antingen använda växtdelar, mat eller fekalier. Gropen är sanno-

likt avsiktligt igenfylld då det inte fanns någon synlig stratigrafi  i den, vilket borde 

ha uppstått om den fyllts igen successivt. Växtresterna kan ha legat på markytan och 

hamnat i gropen då den fyllts igen. Mängden rötter i gropen indikerar dock att inne-

hållet varit näringsrikt, vilket skulle kunna tala för att gropen har använts aktivt, till 

förvaring, matlagning eller som latrin.

Om Aster-växter skulle ha använts till förtäring är det möjligen i medicinskt syfte, efter-

som de fl esta växter ur släktet är oätliga eller giftiga. Det fi nns 57 arter inom de aktuella 

släktena representerade i norden idag. Det fi nns anledning att utesluta fj ällarter, kultur-

marksväxter samt förvildade trädgårdsarter eftersom det under den aktuella perioden 

rådde ett relativt varmt klimat på den här breddgraden, och odling samt trädgårdssköt-

sel förekom ännu inte. Då återstår 21 möjliga arter. Några av arterna har omnämnts som 

möjliga medicinalväxter i olika sammanhang, och kan sannolikt innehålla mer eller 

mindre giftiga substanser, medan endast strandastern förefaller ogiftig och ätlig (Luczaj 

m fl  2012). Exempelvis har Ålandsrot (Inula helenium) har använts för upphostning av 

slem samt sägs göra röst och ögon klara. Hästhov (Tussilago farfara) har använts invärtes 

för bröstsjukdomar, för att häva hosta, som febernedsättande samt för gallbesvär och 

bladen såldes förr på apoteken (Tunon 2005). Det är alltså inte helt uteslutet, men knap-

past sannolikt att det är rester av tillagning eller medicinsk användning av en ört som 

lämnat rester i gropen. Troligare är att någon annan typ av växtanvändning avsatt spår. 
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Figur 21 Anläggningar påträff ade vid schaktövervakningen 2012. Skala 1:800.
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MESOLITISKA DATERINGAR

Materialet från boplatsen har hittills ¹⁴C-daterats till mellan 7600 och 6500 f Kr, men 

utifrån den nuvarande bilden av transgressionsförloppet som styrkts av resultaten från 

undersökningen vid Lussabacken norr (Björk m fl  under utgivning) bör dateringen snä-

vas in till mellan 7600 och 6600 f Kr.

Sammanlagt har hittills 44 prover från mesolitiska kontexter skickats för 14C-

analys, varav 34 ben- och hornbitar samt sju brända hasselnötsskal, en obränd nöt, en 

bearbetad träpinne och en bit harts. (Bland dessa prover är inte dateringar av makro-

fossil och pollen inräknade, eftersom proverna är tagna i lagren, utan att säkert kunna 

knytas till aktiviteterna på boplatsen.) Av de 44 proverna har 25 stycken ben- och 

hornbitar innehållit för lite kollagen och inte kunnat dateras eller har de givit orim-

liga ¹³C-värden vid analysen, vilket innebär att annat kol än det önskade från kolla-

genet har daterats.

Bland dessa 25 kollagenfattiga prover ingick tre benprover som daterades vid förundersök-

ningen 2010 och gav rimliga värden. Då nya prover från samma benbitar bedömdes inne-

hålla för lite kollagen fördes en dialog med laboratoriet, där bedömningen då gjordes att 

de initiala dateringarna baserats på orent material (se bilaga 10, Kommentarer kring ¹⁴C-

dateringen av tre benprover inom E22-projektet). Därmed hade proverna från förundersök-

ningen givit en missvisande bild av boplatsens datering. I tabell 4 och fi gur 23 presenteras 

en sammanställning av dateringarna där samtliga kontaminerade prover har uteslutits. 

Övriga prover presenteras i en separat bilaga (bilaga 9, Kontaminerade 14C-prover).

Om provresultaten sätts i relation till befi ntlig transgressionskurva för Norjeområdet 

blir det tydligt att de kontaminerade dateringarna ter sig orimliga eftersom området då 

var översvämmat (fi gur 24, jfr även fi gur V).

Dateringen av den yngre fasen som är tydligt stratigrafi skt åtskilt från den äldre fasen 

genom att ett sandlager (lager 110) avsatts på platsen är dock inte helt enkel. Benmaterialet 

från sandlagret innehåller för lite kollagen, och mängden insamlade hasselnötsskal från 

hela lagret är litet, eftersom avsikten var att främst datera benmaterial, då det inte fanns 

indikationer från förundersökningen att kollagenhalten i benen kunde vara otillräcklig. 

Flera prover som insamlats i sandlagret har också fått äldre dateringar än material 

från det äldre lagret. Eftersom det yngre lagret avsatts vid en översvämning av ytan är 

det dock inte förvånande att det innehöll material från det underliggande lagret, då de 

Figur 22 Grop (A763), troligen an-

vänd till förvaring, matlagning eller 

som latrin.

Pit (A763), probably used as a storage 

pit, cooking pit or a latrine.
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Tabell 4 Sammanställning av 14C -dateringar från den mesolitiska boplatsen.

Compilation of the radiocarbon datings from the Mesolithic settlement.

Lab nr 14C år BP Kontext Anl typ Material δ13C ‰ VPDB Kal 1σ Kal 2σ

   Feature

Ua-30695 8548±121 19313,  Ränna Ben från gädda -21,1 7740–7470BC 8000–7300BC

  ”fiskbensrännan” Ditch (Esox lucius) kota

UBA-23447 8548±45 110, grävenh 3727,  Lager Hasselnötskal  saknas 7600–7550 BC 7610–7510BC

  fyndnr 2505 Layer (Corylus avellana), bränt

Ua-31128 8375±50 110, grävenh 13903,  Lager Hasselnötskal  -24,0 7530–7360 BC 7550–7320BC

  fyndnr 2592  Layer (Corylus avellana), bränt

Ua-30789 8360±45 110, grävenh 14826, Lager Hasselnötskal  -26,1 7520–7350BC 7540–7320BC

  fyndnr 2645 Layer (Corylus avellana), bränt

Ua-30692 8345±48 111, grävenh 14957, Lager Hasselnötskal  -24,8 7490–7350BC 7540–7190BC

  fyndnr 2634 Layer (Corylus avellana), bränt

Ua-30696 8288±76 19313, Ränna Ben från mört (Rutilus rutilus),  -16,9 7480–7190BC 7520–7080BC

  ”fiskbensrännan” Ditch svalgben

UBA-21057 8281±46 111, grävenh 14948 Lager Ben frånkronhjort  -23,0 7460–7190BC 7480–7170BC

   Layer (Cervus elaphus), skulderblad

Ua-30694 8239±47 111, grävenh 16940,  Lager Ben från vildsvin  -22,9 7350–7170BC 7460–7080BC

  osteol nr 10008484 Layer (Sus scrofa), skallfragm

UBA-21056 8156±43 111, grävenh 26783,  Lager Ben från uroxe  -21,9 7190–7060BC 7310–7050BC

  osteol nr 10008317 Layer (Bos primigenius), tarsal

Ua-30792 8138±43 111, grävenh 3941, Lager Hasselnötskal  -23,5 7180–7060BC 7310–7040BC

  fyndnr 2574 Layer (Corylus avellana), bränt

UBA-23446 8122±43 110, grävenh 21704,  Lager Harts saknas 7170–7050 BC 7300–7040 BC

  fnr 2830 Layer Resin

Ua-30594 8066±60 Fyndnr 13457,  Stör Ekträ (Quercus robur),  -30,1 7140–6830BC 7300–6700BC

  spetsad stör nedtryckt Rod obränt

  i leran i utkastomr

Ua-30791 8029±43 111, grävenh 5916,  Lager Hasselnötskal  -26,5 7070–6830BC 7080–6770BC

  fyndnr 2443 Layer (Corylus avellana), bränt

UBA-23399 7998±37 112, hasselnötsdepå, Lager Hasselnöt  saknas 7050–6820 BC 7060–6770 BC

  grävenh 12359,  Layer (Corylus avellana), obränd

  makroprov 12553

UBA-20881 7912±31 111, grävenh 28782,  Lager Ben från vildsvin -20,6 6830–6680BC 7030–6650BC

  osteol nr 10008472 Layer (Sus scrofa), ryggkota

UBA-23795 7933±36 111, grävenh 31555 Lager Ben från människa  -21,9 7020–6690 BC 7030–6680 BC

   Layer (Homo sapiens), skallfragm

UBA-23792 7897±49 111, grävenh 3732,  Lager Ben från människa  -19,0 6900–6650 BC 7030–6640 BC

  osteol nr 10008684 Layer (Homo sapiens), falang

UBA-21060 7845±48 111, grävenh 21559 Lager Ben från gråsäl  -20,5 6750–6600BC 7020–6560BC

   Layer (Halichoerus grypus), underarmsben

Ua-30790 7788±44 110, grävenh 14971, Lager Hasselnötskal -27,9 6660–6530BC 6700–6480BC

  fyndnr 2635 Layer (Corylus avellana), bränt

Ua-30597 7371±47 Fyndnr 600 från FU av  Stubbe Alträ -30,6 6360–6110BC 6380–6090BC

  tilläggsytor, alstubbe Tree (Alnus), obränt

minsta och lättaste föremålen som mikrospån, harts, hasselnötsskal och mindre benbi-

tar i viss mån har spolats upp och deponerats i lagret. Därutöver var det i fältsituationen 

inte alltid möjligt att tydligt urskilja kontaktytan mellan lagren. Utifrån fyndmaterialets 

omfattning är det dock sannolikt att fynden i det yngre lagret avsatts under en kortare 

tidsrymd än fynden i det äldre lagret. 
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Figur 23 Sammanställning av 14C -da-

teringar från den mesolitiska boplat-

sen i OxCal.

Compilation of the radiocarbon dat-

ings from the Mesolithic settlement 

in OxCal.

Den yngsta dateringen från boplatsen vid Norje Sunnansund kommer från en bit 

hasselnötsskal från det yngre lagret som daterats till 6700–6480 f Kr. Eftersom inga 

säkra dateringar av materialet som är yngre än 6500 f Kr förekommer blir förslaget till 

en grov datering av materialet från den yngre fasen ca 6700–6500 f Kr. Denna datering 

bör dock antagligen snävas in till omkring 6700–6600 f Kr, om den nuvarande bilden 

av transgressionsförloppet stämmer. I så fall har boplatsen översvämmats av transgres-

sionen någon gång mellan 6700 och 6600 f Kr (fi gur 24). Vad som styrker bilden av 

detta förlopp är att omkring 6600–6500 f Kr anläggs strandnära hyddor på en plats en 

kilometer söderut på en nivå mellan 2,5 och 3 m ö h, vid Lussabacken norr (Björk m fl  

under utgivning). Hyddornas läge tydliggör att Vesanområdet vid denna tidpunkt har 

ett högre vattenstånd, sannolikt omkring 2 m ö h att döma av transgressionskurvan 

(fi gur 24). Utifrån befi ntliga dateringar av materialet från Norje Sunnansund får det 

förutsättas att platsen inte längre används aktivt efter denna transgression, trots att en 

kortvarig regression senare sker.

För att dateringen av den yngsta fasen till omkring 6700–6600 f Kr ska stämma krävs 

dock att transgressionsförloppet varit något mindre linjärt än vad som hittills bedömts 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

10000 f Kr 9000 f Kr 8000 f Kr 7000 f Kr 6000 f Kr

Norje Sunnansund

Ua-30695, A19313, gädda,  8548±121BP

UBA-23447, L110, hasselnöt,  8548±45BP

Ua-31128, L110, hasselnöt,  8375±50BP

Ua-30789, L110, hasselnöt,  8360±45BP

Ua-30692, L111, hasselnöt,  8345±48BP

Ua-30696, A19313, mört,  8288±76BP

UBA-21057, L111, kronhjort,  8281±46BP

Ua-30694, L111, vildsvin,  8239±47BP

UBA-21056, L111, uroxe,  8156±43BP

Ua-30792, L111, hasselnöt,  8138±43BP

UBA-23446, L110, harts,  8122±43BP

Ua-30594, F13457, ek  8066±60BP

Ua-30791, L111, hasselnöt,  8029±43BP

UBA-23399, L112, hasselnöt,  7998±37BP

UBA-20881, L111, vildsvin,  7912±31BP

UBA-23795, L111, människa,  7933±36BP

UBA-23792, L111, människa,  7897±49BP

UBA-21060, L111, gråsäl,  7845±48BP

Ua-30790, L110, hasselnöt,  7788±44BP
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Figur 24 Strandlinjekurva med 

date ringar från de mesolitiska bo-

platserna vid Vesan, baserad på ett 

utsnitt ur figur V.

Shore displacement curve with dat-

ings from the Mesolithic settlements 

by Lake Vesan, based on figure V.

Norje Sunnansund

Damm 6

Gustavstorpsvägen

Lussabacken norr

Norje Nordansund

under denna period, eftersom ett sandlager avsatts före den yngsta fasen. Det är kon-

staterat att en klimatförändring sker under perioden mellan 6500 f Kr och 6000 f Kr, 

och bilden av det detaljerade transgressionsförloppet inom Vesanområdet är inte kom-

plett under denna period (se Vesanbassängen under Littorinatrans gressionens första del). 

Platsen bör ha legat relativt nära havet för att ett sandlager på upp till 13 cm tjocklek ska 

avsättas på en meters höjd över havet vid en översvämning eller kortvarig transgression. 

Detta sandlager måste då ha avsatts mellan den äldre och den yngre fasen på platsen, 

som tidigast omkring 6900 f Kr (baserat på att den yngsta dateringen av lager 111 är 

7020–6560 f Kr) och som allra senast omkring 6600 f Kr (baserat på att dateringen av 

det yngsta fyndet, nötskalet från lager 110, är 6700–6480 f Kr) (fi gur 23). 

Materialet i sandlagret kan slutligen ur stratigrafi sk synpunkt inte vara yngre än 

6100 f Kr utifrån dateringen av den alstubbe som bevarats i strandkanten (se Platsens 
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stratigrafi ska förhållanden), eftersom en mer långvarig översvämning av ytan är daterad 

genom att den rotfasta alstubben i strandkanten har kapslats in i gyttja. 

De fynd som påträff as i utkastlagret (112) kommer med all sannolikhet från båda fa-

serna, även om fyndsammansättningen talar för att större delen deponerats under den 

senare fasen. Benmaterialet i detta lager är dock urlakat, och hasselnötsskal från lagret 

framstår som mindre representativa då stora delar av det mest hårdfragmenterade ma-

terialet troligen har sköljts ut från boplatsens båda lager vid transgressioner.

Sammanfattningsvis är det möjligt att utifrån ovan förda resonemang utgå från 

att aktiviteterna som avsatt spår i lager 111 kan dateras till mellan 7600 och 6700 f Kr, 

medan spåren av de mer kortvariga aktiviteterna som syns i lager 110 kan dateras till 

omkring 6700–6600 f Kr, och att materialet i utkastlagret kan knytas till båda faserna, 

men främst till den senare fasen.

MESOLITISKT FYNDMATERIAL

Trä

En hel del trä som föreföll ha begränsade spår av bearbetning eller vara lätt bränt till-

varatogs vid undersökningen. Uppenbart brända bitar som föreföll att ha fungerat som 

tjärbloss insamlades också, men det fanns svårigheter i gränsdragningen mellan rester 

av tjärstickor och rester av ved. Vid en noggrann genomgång efter fältarbetets slut 

gjordes bedömningen att större delen av materialet antingen inte alls var bearbetat, el-

ler att spåren av bearbetning bestod av lättare eldpåverkan. Här följer en kort redovis-

ning (se även tabell 5).

I det yngre lagret (110) påträff ades totalt åtta träbitar som togs in för närmare un-

dersökning. En av dessa bedömdes som obearbetad, en som obearbetad men lätt bränd 

och ytterligare en som lättbränd, möjligen urgröpt och spetsad (F2653, fi gur 25a). Detta 

fynd påträff ades i ytan strax intill fi skbensrännan. Därutöver insamlades fem tjärbloss 

och fem barkbitar, främst i anslutning till ytan vid fi skbensrännan.

Från det äldre lagret (lager 111) insamlades totalt fem träbitar. En av dessa bedöm-

des som obearbetad, och en som bränd och tillformad (F2651, fi gur 25b). Detta fynd 

påträff ades i anslutning till ytan vid fi skbensrännan. Därutöver påträff ades tre tjärbloss 

i anslutning till samma yta.

Från utkastlagret (112) insamlades totalt 71 träbitar. Av dessa bedömdes 8 som even-

tuellt bearbetade, 3 som lätt brända och 47 stycken som möjliga tjärbloss (fi gur 25e). 

Dessa bör vara tillverkade av kådrik ved, och funktionen kan till viss del styrkas genom 

vedartsanalys. Av de 8 träbitar som bedömdes som bearbetade var fl ertalet endast lätt 

tillspetsade. En var dock tydligt tillspetsad och nedtryckt i leran (F2692, fi gur 25c). En 

av träbitarna kan möjligen tolkas som ett redskap (F2643, fi gur 25d).

Tabell 5 Sammanställning av tillvarataget trämaterial från boplatsen.

Compilation of wooden material from the settlement. 

Träbitar, obearbetade

Wood, unworked

Barkbitar

Bark

Tjärbloss

Tar torches

Träbitar, eldpåverkade

Wood, burnt

Träbitar, ev. bearbetade

Wood, possibly worked

Det yngre lagret (L110)

The younger layer

1 5 5 2 1

Det äldre lagret (L111)

The older layer

1 0 3 1 1

Utkastlagret (L112)

The refuse layer

6 0 47 3 8
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Figur 25a–e

a) En eventuellt bearbetad träbit från lager 110 (F2653). A possibly worked piece of wood from layer 110 (F2653).

b) En eventuellt bearbetad träbit från lager 111 (F2651). A possibly worked piece of wood from layer 111 (2651).

c) Bearbetad ekstör från lager 112 (F2692/13457). A worked oak rod from layer 112 (F2692/13457).

d) En eventuellt bearbetad träbit från lager 112 (F2643). A possibly worked piece of wood from layer 112 F2643).

e) Några möjliga tjärstickor/brända vedbitar från lager 112. Vänstra sidan, uppifrån och ned: F2514, F2521, F2528(7 st), F2622. Högra sidan, 

uppifrån och ned: F2520 (8 st), F2638, F2532. Some possible tar torches/burnt pieces of wood from layer 112. Left  side, above to below: F2514, 

F2521, F2528(7 pcs), F2622. Right side, above to below: F2520 (8 pcs), F2638, F2532.

Foto: Staff an Hyll (25a–d) och Ola Kronberg (25e).

5 cm

d)

2 cm

a)

b)

c)

e)
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Harts

Sammanlagt fi nns 13 hartsbitar i materialet, varav 9 från det äldre lagret, 1 från det yngre 

lagret och 2 från utkastlagret. Hartsen från det yngre lagret (110) har daterats till 7300–7040 

f Kr, vilket är en datering som är äldre än ett fl ertal från det äldre lagret (111). Eftersom det 

fi nns föremål i det yngre lagret som har spolats upp från äldre material så kan detta vara 

fallet med hartsbiten, som endast vägde 5 g. Alternativt har stratigrafi n varit otydlig i den 

grävenhet där hartsbiten påträff ades, i en svacka där mycket material ansamlats. Detta 

innebär att hartsen från platsen sammantaget rimligen bör knytas till det äldre skedet.

Flertalet hartsbitar är små, centimeterstora. Tre bitar har möjligen tandavtryck, och 

en fj ärde bit har ett tandavtryck av en relativt osliten större kindtand, vilket kan tala för 

att en yngre individ tuggat på den (Caroline Arcini, muntligen, fi gur 26a). Studier av 

mesolitiska hartsmaterial har hittills visat att det främst varit björkkåda som använts, 

och att främst barn och ungdomar tuggat materialet, sannolikt som en del i proces-

sandet av råvaran, men kanske också med positiv inverkan på tandhälsan (Aveling & 

Heron 1999; Alexandersen 2005; Kjellström m fl  2010).

Fyra hartsbitar av varierande storlek har släta ytor och formerna ser knådade och 

handrullade ut. En av bitarna har ett längsgående hål (ca 6 mm i diameter) med släta ytor 

som går genom hela biten (fi gur 26a). En av hartsbitarna är fl at och ena sidan har möjligen 

ett avtryck av att den har suttit mot en bit trä. Tre av de mindre hartsbitarna är brända.

En mindre hartsbit från L112 verkar ha fungerat som pärla. Den är cylindrisk, 9 mm 

lång och 4 m i diameter, med ett längsgående hål. På ytan fi nns tio droppformade avtryck, 

i storlek med nyponfrön ungefär (fi gur 26b). Sannolikt har fröer suttit på ytan som dekor.

Hartsen bör ha fungerat som fäst- och tätningsmedel, exempelvis till infästning av 

fl intor i diverse redskap, eller tätning av korgar och andra föremål och behållare som 

behövt vara vattentäta. 

Ätliga nötter och fröer 

Insamling av fröer, nötter och kärnor gjordes i viss utsträckning vid vattensållningen, 

främst från utkastlagret. Då detta material var svårinsamlat och mängden hasselnötsskal 

var omfattande tillvaratogs inte allt material, framför allt inte från det äldre lagret. Det 

har tidigare konstaterats att hasselnötternas betydelse för det mesolitiska kosthållet bör 

ha varit avsevärd (Regnell & Ekblom 2001; Regnell 2011). Mängden nötskal på platsen 

understryker detta ytterligare. I utkastlagret påträff ades en samling av hela nötter som 

troligen motsvarar en utkastad skinnpåse (fi gur 27).

Annat material från växter som sannolikt har använts som föda var kärnor eller fröer 

av skogskornell, körsbär, hägg, hagtorn samt gul och vit näckros som samlades in vid 

vattensållningen. I fl era makroprov påträff ades därutöver hallon och i ett prov fanns 

Figur 26a Hartsbitar från lager 111 

med spår av användning. Uppifrån 

från vänster till höger: F2827(med 

genomgående hål), F2829, F2662, 

F2661 (med möjligt tandavtryck), 

och F2826 (från A19313, med tand-

avtryck). Foto: Ola Kronberg.

Pieces of resin from layer 111 with 

traces of use. Above, left  to right: F2827 

(with hole), F2829, F2662, F2661 (with 

possible tooth mark), and F2826 (from 

A19313, with tooth mark).

Figur 26b Hartspärla från lager 112, 

F3152 (uppträdd på ett recent tall-

barr). Foto: Per Lagerås.

Resin bead from layer 112, F3152 

(strung on a fresh pine needle).

1 cm 2 mm

a) b)
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Figur 27 Hasselnötssamling i utkast-

lagret.

Deposit of hazelnuts in the refuse 

layer.

även blåhallon (se vidare bilaga 6). Kärnorna av skogskornell var i stor utsträckning 

brända och delvis fragmenterade. Det är svårt att veta om fragmenteringen uppkom-

mit sekundärt efter förbränningen, men en möjlighet är att de använts för oljeutvin-

ning. Skogskornellens kärnor är mycket oljerika, och oljan kan ha använts som lampolja 

eller impregnering (Regnell & Ekblom 2001). Även häggkärnorna var brända, medan 

övriga kärnor var obrända.

Ben

Då benmaterialet behandlas utförligt i den osteologiska rapportdelen presenteras här en 

kort sammanfattning, samt en genomgång av benredskapen i materialet.

Totalt består materialet av 17,6 kg ben varav 130 g är fågelben, ca 12,8 kg kommer 

från däggdjur och ca 4,7 kg är fi skben. Antalet benfragment är ca 18 400 st, fi skben ej 

inräknade (tabell 6). Samtliga däggdjurs- och fågelben är analyserade och behandlas 

i rapporten, medan enbart 10  av fi sken är undersökt. Antalet fi skben uppskattas till 

omkring 150 000. Fiskbensmaterialets omfattning är unikt för en tidigmesolitisk bo-

plats, och vidare studier kommer att utföras på detta material. De däggdjursben som 

förekommer i materialet är ben från uroxe, älg, rådjur, kronhjort, vildsvin, brunbjörn, 

bäver, ekorre, grävling, hund, igelkott, iller, rödräv, skogshare, skogsmård, utter, varg, 

vildkatt, hund, gråsäl och vikaresäl. Därutöver fi nns även 35 fragment av människa. 

Benmaterialet är överlag hårt fragmenterat. Det låga kollageninnehållet i många 

benfragment innebär att hela materialet är urlakat, och den höga fragmenteringsgraden 

beror till viss del på postdepositionella processer. Olika nedbrytande faktorer utgörs av 

marklevande organismer, hydrologiska förhållanden, markens pH-värde och genom-

släpplighet, samt själva marktrycket. Det är dock tydligt att fragmenteringen till stor 

del också beror på att man utvunnit så mycket som möjligt av benen, bl a genom märg-

spaltning, innan de blev avfall. Att materialet märgspaltats/krossats framgick redan vid 

undersökningen då vissa rutor grävdes med grävsked. Det blev då tydligt att fragmenten 

inte hängde ihop utan låg helt separerade, och fragmenteringsgraden har också framgått 

genom att endast ett fåtal benbitar från materialet inom enskilda ytor har kunnat åter-

sammansättas. Ett antal ben uppvisar också direkta spår efter märgspaltning, som slag-

bulor där stenen som använts för spaltning har träff at benet. Materialet har spaltats på 

ett sådant sätt att lämpliga ben kunnat användas till redskapstillverkning. En stor del 

av det obestämbara djurbensmaterialet utgörs också av hantverksavfall och rester efter 

märgspaltning, men i detta skede presenteras inte detaljerna i denna analys. Spår av 

hundgnag förekommer också i materialet.

Hade den höga fragmenteringsgraden istället främst berott på trampling borde detta 

dels ha framgått i form av trampling-påverkan i större utsträckning på ytskiktet av benen, 
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men också genom att fi skbenen inte skulle vara så många och välbevarade, då de med 

all säkerhet skulle ha förstörts om de i större utsträckning utsatts för mekaniskt slitage 

i form av människotramp. 

Vattensållningen av lagren möjliggjorde insamlandet av det omfattande fi skbensma-

terialet. Den stora andelen fi skben i det äldre lagret kommer framför allt från mört samt 

till viss del från abborre och gädda. Ben från braxen, sutare, sarv, färna, id, ruda, stäm, 

löja, gös, gärs, ål, lake, sik och öring är också representerade. Därutöver innehåller mate-

rialet från den äldre fasen en stor andel ben av vildsvin, rådjur och säl jämfört med andra 

tidigmesolitiska lokaler i Sydskandinavien. Andelen ben från klövvilt är totalt sett mindre 

än vid andra tidigmesolitiska lokaler i Sydskandinavien, och istället fi nns en större andel 

ben från säl och pälsdjur. Ben från älg och uroxe är underrepresenterade. Att ben från säl 

och pälsdjur är välrepresenterade medan andelen ben från älg och uroxe är så liten skulle 

kunna hänga samman med att platsen är mycket kustnära jämfört med samtliga under-

sökta tidigmesolitiska lokaler med bevarat benmaterial i Sydskandinavien. 

Materialet från den yngre fasen är betydligt mindre omfattande, både på grund av 

bevarandeförhållandena och på att det totala fyndmaterialets storlek indikerar en mer 

kortvarig närvaro på platsen. Det är mer nedbrutet och därmed svårare att tolka. Det är 

också tydligt vattenpåverkat. Inga ungdjursben har bevarats, och endast större fi skbens-

fragment. Som helhet är dock sammansättningen av benmaterialet inte olik den äldre 

fasens material, dock fi nns ett större inslag av kronhjort och ett mindre inslag av rådjur. 

Benredskap

Det fi nns ett stort antal ben- och hornföremål i materialet. Efter en genomgång ut-

förd av Éva David, (Le laboratoire de Préhistoire et technologie, Centre National de 

la Recherche Scientifi que, Frankrike) har 287 föremål och redskapsfragment identi-

fi erats (tabell 7). Därutöver har 245 bitar bearbetat ben/horn registrerats, som kan ge 

information om vilka tekniker som använts vid märgspaltning och vidare bearbet-

ning av materialet. Här följer en kort sammanställning av de preliminära resultaten.

Det fi nns ett brett spektrum av ben- och hornföremål från lager 111, medan denna 

diversitet inte kunde iakttas i samma utsträckning i materialet från utkastlagret. Antalet 

Tabell 6 Antal fragment från olika kategorier av djurben från den mesolitiska boplatsens kontexter.

Total number of fragments from diff erent categories of animal bones from the Mesolithic settlement (*Carnivora sp, Leporidae).
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Det yngre lagret (L110)

The younger layer 

2795 1,7 0,05 255 11 1 141 34 49 10 9

Det äldre lagret (L111)

The older layer

12871 7,9 3,82 1341 158 4 689 202 204 78 6

Utkastlagret (L112)

The refuse layer

2660 3,2 0,35 370 41 6 211 36 45 11 20

Fiskbensrännan med 

tillhörande stolp- och 

pinnhål (A19313)

Fish-bone ditch with 

adjoining post-holes 

and stick-holes

84 0,03 0,35 26 21 0 3 1 0 1 0

Övrigt

Miscellaneous

3 0,1 0,04 2 - - 1 - - 1 -

Summa Total 18413 12,93 4,62 1994 231 11 1045 272 298 101 35
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föremål i förhållande till mängden ben är störst i lager 110, medan det fi nns en mindre andel 

benföremål från utkastlagret i förhållande till benmängden. Detta bör delvis kunna förklaras 

av bevarandeförhållandena, i kombination med att delar av det hårt fragmenterade materia-

let i lager 110 kan ha sitt ursprung i den äldre fasen. 

Många av redskapens användningsområden är initialt svårbedömda. Vissa föremål är 

dessutom i dåligt skick och svåra att bedöma. Att analysera benredskapens funktioner kräver 

ingående studier av jämförelsematerial, och är i detta skede inte genomfört. En generell kate-

gorisering har dock gjorts. Exempel på benredskap från platsen är spetsar, med eller utan 

skåror för fl integgar, mejsel- och knivliknande redskap, sylar och nålar (fi gur 28f, 98). Ex-

empel på redskap av horn är tväryxor/hackor (fi gur 28a), hullingspetsar/ljuster (fi gur 28e), 

handtag, mejselliknande redskap (fi gur 28d), harpuner och en fi skekrok (fi gur 28c). Flera av 

föremålen, främst de fl integgade redskapen, har dekorerade ytor (se t ex F2232, fi gur 28f ).

Generellt kan den stora föremålsdiversiteten under den äldsta fasen tala för att både 

förberedande produktion, reparationer och ersättning av förbrukade föremål skett på plat-

sen. Från den yngre fasen är däremot nära hälften av de bevarade föremålen fl int eggade 

benspetsar, hullingspetsar samt andra benspetsar. Detta kan till viss del tala för att platsen 

använts mer specialiserat och under en kortare sammanlagd tid. Sannolikt är det dock i 

stor utsträckning en eff ekt av att de minsta föremålen från den äldre fasen hamnat i sand-

lagret (110) vid den översvämning då sandlagret avsatts. I utkastlagret förekommer de 

största föremålen som påträff ats på platsen, och om man ser till fyndsammansättningen 

i stort verkar dessa vara avsiktligt utkastade. 

De föremål som kunnat artbestämmas är framför allt tillverkade av olika delar från 

kronhjort. Kronhjortshorn är använda i stor utsträckning och tandpärlor från just kron-

hjort tycks vara en vanlig form av dekoration. Bearbetat benmaterial från övriga arter 

förekommer i stort sett bara i form av tandpärlor, där även tänder av mård, grävling, 

gråsäl, utter och vildkatt använts (fi gur 28b). Undantag utgörs också av två harpuner av 

rådjurshorn, en fl integgad benspets av ett mellanfotsben från uroxe, ett bearbetat mellan-

fotsben av rådjur samt en vildsvinsbete som använts som skrapa. En stor del av föremålen 

är dock omöjliga att artbestämma eftersom benet modifi erats så pass mycket att alla art-

specifi ka karaktärer har försvunnit. 

Tabell 7 Olika föremålskategorier i ben och horn, preliminär bedömning.

Diff erent types of artefacts made from bone and antler, preliminary results.

L110 L111 L112 Totalt

Benspets (Bone point) 7 7 0 14

Flinteggad benspets (Slotted bone point) 15 44 4 63

Flinteggat benredskap (dolk, okategoriserat mm) (Slotted tool dagger, uncategorized etc) 2 11 1 14

Knivliknande redskap, ben (Knifelike tool, bone) 4 9 1 14

Mejselliknande redskap, ben (Chisel-like tool, bone) 6 22 1 29

Nål, ben (Needle, bone) 1 5 0 6

Redskap av svintand (Tool from wild boar tooth) 0 1 0 1

Syl, ben (Awl, bone) 5 20 1 26

Tandpärla (Tooth bead) 2 21 6 29

Okategoriserat redskapsfragm, ben och horn (Uncategorized tool fragment, bone and antler) 13 19 5 37

Fiskekrok, horn (Fish hook, antler) 0 1 0 1

Handtag, horn (Handle, antler) 1 8 1 10

Harpun, horn (Harpoon, antler) 0 2 0 2

Tväryxa/hacka/hammare (Antler adze/mattock/hammer) 0 10 8 18

Mejselliknande redskap, horn (Chisellike tool, antler) 0 3 0 3

Nål, horn (Needle, antler) 1 0 0 1

Spets med hullingar/ljuster, horn (Barbed point/leister, antler) 7 10 1 18

Antal föremål/kg benmaterial (Number of objects/kg bone material) 38 24 9

Summa Total 65 193 29 287



118

Norje Sunnansund

Figur 28a–f

a) Några tväryxor/hackor i horn från lager 111. Från vänster: F2693, F2704, F2677 och F2250.A selection of antler 

adzes/mattocks from layer 111. Left  to right: F2693, F2704, F2677 and F2250.

b) Några tandpärlor, främst från lager 111. Från vänster till höger, uppifrån och ned: F2512 (mård), F2663 (kron-

hjort), F2665 (kronhjort), F2478 (grävling), F2489 (vildkatt, lager 112), F2511 (gråsäl), F2513 (gråsäl, lager 110), F2717 

(kronhjort). Tooth beads, primarily from layer 111. Left  to right, top to bottom, F2663 (Martes martes), F2665 (Cer-

vus elaphus), F2478 (Meles meles), F2489 (Felis silvestris, layer 112), F2511 (Halichoerus grypus), F2513 (Halichoerus 

grypus , layer 110), F2717 (Cervus elaphus).

c) Fiskekrok från lager 111, F2246. Fish hook from layer 111, F2246.

d) Två mejselliknande redskap i horn från lager 111. Överst F2226, under F2421. A selection of chisel-like antler 

tools from layer 111. Top F2226, bottom F2421.

e) Fragment av spetsar med hullingar, eventuella ljuster. Från vänster F2264 (lager 111), F2274 (lager 111), F2329 

(lager 110). Fragments of barbed points, possible leisters. From left  to right F2264 (layer 111), F2274 (layer 111), F2329 

(layer 110).

f) Några nålar, sylar och spetsar i ben/horn, främst från lager 111. Uppifrån: F2294 (L110), F2346 ( L112), F2232, 

F2332, F2234, F2391, F2237, F2337, F2272, F2240 (L110) och F2233. A selection of bone/antler needles, awls and 

slotted points, primarily from layer 111. From top: F2294 (L110), F2346 ( L112), F2232, F2332, F2234, F2391, F2237, 

F2337, F2272, F2240 (L110) and F2233.

Foto: Ola Kronberg.
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Litiskt material

Det litiska råmaterialet utgörs av fl inta och kvarts samt bergartsmaterial i form av bl a 

kvartsit, ryolit och diabas. Fördelningen av råmaterialet från den huvudsakliga boplats-

ytan utgörs av 57  kristianstadfl inta, 30  sydvästskandinavisk fl inta, 13  kvarts och 1 

 övrigt bergartsmaterial. Sammanlagt insamlades 82 kg litiskt material. Flinta, främst 

kristianstadfl inta, utgjorde alltså det dominerande litiska materialet på boplatsen. Totalt 

påträff ades 45 kg slagen fl inta, 26 134 bitar, på hela ytan (tabell 8). Flintan från gräven-

heterna på den mesolitiska boplatsen har genomgått en fördjupad litisk analys, medan 

det övriga materialet har grundregistrerats. 

Slagen kvarts påträff ades främst på den större mesolitiska boplatsytan, men även 

i mindre mängd på impedimenten där den sannolikt utgjort spår av vistelser under 

mesolitikum. Totalt påträff ades 9 kg slagen kvarts, 3692 bitar, på hela ytan (tabell 9). 

Kvartsmaterialet från grävenheterna på den mesolitiska boplatsen har genomgått en 

fördjupad litisk analys, medan det övriga materialet har grundregistrerats. 

Bergartsyxor, knackstenar, och andra bergartsföremål samt bergartsavslag påträf-

fades främst på den större mesolitiska boplatsytan. Dessa bestod främst av diabas, men 

även av sandsten. Totalt påträff ades 36 kg slagen bergart, 428 bitar, på hela ytan (tabell 

10). Ett urval av bergartsföremålen har bestämts av UV GAL (se bilaga 4 och 5), men 

till stor del är materialet registrerat under den sammanfattande benämningen bergart. 

Det fi nns alltså ingen helt komplett sammanställning av alla typer av bergartsmaterial 

som använts på platsen. Vid den fördjupade litiska analysen blev det dock tydligt att 

även kvartsit och porfyrisk ryolit använts på platsen.

Tabell 8 Bearbetad flinta. Worked flint from various contexts.
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Det äldre lagret (L111, gräv- och fyndenheter) 

The older layer (L111, excavation units)

10817 20020 4528 3620 15345 23640

Det yngre lagret (L110, gräv- och fyndenheter)

The younger layer (L110, excavation units)

3877 7744 3080 2759 6957 10503

Utkastlagret (L112, gräv- och fyndenheter)

The refuse layer (L112, excavation units)

1437 1722 1020 558 2457 2280

Övrigt boplatsytan (FU 2010)

Other areas of the settlement (prel. excavation 2010)

70 457 43 159 113 616

Övrigt boplatsytan (fyndinsamlingsområde och tilläggsyta)

Other areas of the settlement (areas where the soil was stripped 

by way of excavators and additional areas)

- - - - 693 3153

Northern impedimentet

N. rocky hillock

- - - - 25 196

Southern impedimentet (inkl tilläggsyta)

S. rocky hillock (incl. additional areas)

- - - - 373 3822

Västra boplatsytan (schaktövervakning 2012)

Western settlement area (2012 trench monitoring)

- - - - 171 991

TOTALT 16201 29585 8671 7096 26134 45171
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Tabell 9 Bearbetad kvarts. Worked quartz from various contexts.

Kontext

Context

Kvarts antal

Number

Kvarts vikt (g)

Weight (g)

Det äldre lagret (L111, gräv- och fyndenheter) 

The older layer (layer 111, excavation/find units)

2328 4070

Det yngre lagret (L110, gräv- och fyndenheter)

The younger layer (layer 110, excavation/find units)

671 1639

Utkastlagret (L112, gräv- och fyndenheter)

The refuse layer (layer 112, excavation/find units)

284 547

Övrigt boplatsytan (FU 2010)

Other areas of the settlement (preliminary excavation 2010)

279 1115

Övrigt boplatsytan (fyndinsamlingsområden och tilläggsyta)

Other areas of the settlement (areas where the soil was stripped by way of excavators and additional ar-

eas)

12 74

Norra impedimentet

Northern rocky hillock

1 19

Södra impedimentet (inkl tilläggsyta)

Southern rocky hillock (incl. additional areas)

94 1179

Västra boplatsytan (schaktövervakning 2012)

Western settlement area (2012 trench monitoring)

23 460

TOTALT 3692 9103

Tabell 10 Bearbetat bergartsmaterial. Worked stone from various contexts.
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Det äldre lagret (L111, grävenheter) 

The older layer (L111, excavation 

units)

84 11738 55 1264 50 218 40 140 10 120 6 343 245 13823

Det yngre lagret (L110, gräven-

heter)

The younger layer (L 110, excavation 

units)

20 1329 25 671 9 24 37 148 2 66 4 24 97 2262

Utkastlagret (L112, grävenheter)

The refuse layer (L112, excavation 

units)

21 7441 9 1377 3 3 8 253 0 0 1 1 42 9075

Övrigt boplatsytan (FU 2010)

Other areas of the settlement (prel. 

excavation 2010)

17 4394 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 17 4394

Övrigt boplatsytan (fyndinsam-

lingsområden och tilläggsyta)

Other areas of the settlement (areas 

where the soil was stripped by way of 

excavators and additional areas)

14 4818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4818

Norra impedimentet

Norhern rocky hillock

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Södra impedimentet (inkl 

tilläggsyta)

Southern rocky hillock (incl. addi-

tional areas)

9 1382 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1382

Västra boplatsytan (schaktöver-

vakning 2012)

Western settlement area (2012 trench 

monitoring)

4 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 994

TOTALT 169 32096 89 3312 62 245 85 541 12 186 11 368 428 36748
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Litiska analyser av det mesolitiska materialet 

I detta kapitel presenteras kort en litisk analys av det mesolitiska materialet. Det ska 

understrykas att det främst är materialet från de rutgrävda ytorna på den större boplat-

sen som genomgått en fördjupad litisk analys. Det övriga litiska materialet är endast 

grundregistrerat i fält, och presenteras översiktligt i denna rapport. Slitspårsanalyser är 

hittills genomförda på ett urval av kvartsmaterialet, framöver är ytterligare slitspårs-

analyser planerade på ett urval av fl intmaterialet, i anslutning till fördjupade studier. 

Spridningsbilderna i rapporten är gjorda i ArcMap. Antalet objekt per ruta illustreras 

med punkter där varje punkt motsvarar ett objekt. Punkterna är slumpvis utplacerade 

inom varje ruta och representerar inte det exakta läget för varje föremål.

RÅMATERIAL – FÖRDELNING, KARAKTÄR OCH TILLGÅNG

Kristianstadsfl inta är den naturligt förekommande fl inttypen i västra Blekinge och nord-

östra Skåne. Flinta av sydvästskandinavisk typ förekommer mycket sparsamt (Knarr-

ström 2001:22; Högberg & Olausson 2007:80ff ). Relationen mellan olika typer av fl inta 

är därför en värdefull variabel. I kombination med andra perspektiv kan råmaterialen 

användas för att förstå såväl symboliska som funktionella aspekter av fyndmaterialen.

Det litiska materialet från Norje Sunnansund domineras av avfall från arbete med 

kristianstadfl inta (fi gur 29 och 30). Materialets kvalitet är av varierande täthet och med 

olika mängd kalkintrusioner. Ett trettiotal punsslagna spån som påträff ades i det yngre 

lagret är dock slagna i en mycket tät kristianstadfl inta, nästan helt fri från intrusioner, 

liknande den högkvalitativa fl inta som förekommer i Hanaskogsområdet. Den sydväst-

skandinaviska fl inta som använts är av varierande karaktär och färg. En ganska stor 

andel har en matt yta och är ljust grå och homogen till färgen, men variationen inom 

materialet är stor. 

Kvartsmaterialet förefaller främst komma från klyftkvarts, även om exempel på ma-

terial från kvartsnoduler förekommer. Enstaka bitar har karaktär av bergskristall. En 

relativt stor andel av kvartsen verkar ha bearbetats med tryckteknik, för mikrospån-

framställning, men bipolär tillslagning förekommer också. Därutöver har olika typer av 

bergartsmaterial, som diabas, kvartsit, smålandsporfyr och sandsten använts i mindre 

utsträckning. I första hand fi nns diabas representerat i form av yxor.

Endast på en liten mängd kvarts kan någon form av cortex iakttas, vilket inte ger 

mycket information angående kvartsens hantering. Det fi nns däremot en större andel 

bitar med krusta i den sydvästskandinaviska fl intan än i kristianstadfl intan (tabell 11). 

Detta kan ha fl era förklaringar. Först och främst måste hänsyn tas till att den större 

andelen avfall i kristianstadfl inta kan innebära att den totala andelen bitar med krusta 

blir lägre. Skillnaden i inslag av bitar med krusta mellan kristianstadfl intan och den 

sydvästskandinaviska fl intan är ändå så pass stor att den bör indikera olika hantering 

eller andra skillnader i råmaterialet. Kanske har tillgången till relativt intakta noduler 

på platsen varit större i sydvästskandinavisk fl inta, eller har man i högre utsträckning 

tagit med sig även småbitar med krusta från andra platser. Det är uppenbart att man 

inte varit riktigt lika ekonomisk i fråga om kristianstadfl intan, och kanske har man 

redan vid insamlingsplatsen gjort kvalitetskontroller och grovslagit en del noduler i 

kristianstadfl inta. Den mest sannolika förklaringen till skillnaden i antal bitar med 

krusta är dock att de fl esta noduler av sydvästskandinavisk fl inta varit av en mindre 

storlek än nodulerna i kristianstadfl inta, vilket överensstämmer med ett konstaterat 

inslag av kulfl inta.

Antalet kärnor från boplatsen är relativt litet, vilket är förväntat i ett område med 

begränsad tillgång till råmaterial. En uttalat ekonomisk användning borde innebära att 

kärnresterna blir små och omarbetas till redskap, eller att man hårdutnyttjar materialet 

med avslutande bipolär tillslagning. 
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De litiska analyserna utgör egentligen en samling iakttagelser och 

jämförelser grundade på olika antaganden. Det finns sällan direkta 

länkar mellan de enskilda litiska fynden, boplatsers funktion och 

de forntida människornas kulturella tillhörighet. Samma fynd kan 

tolkas ur flera perspektiv och användas som grund för olika socialt 

grundade förklaringar. De olika typerna av litisk analys är dessutom 

inte utvecklade för att komplettera varandra. Varje utgångspunkt för 

litiska analyser och varje tolkningsperspektiv inbegriper därför ett 

mått av godtycklighet. I detta fall kommer analysen utgå från fyn-

dens variabilitet (Odell 2004:89ff ).

Typologisk beskrivning
Det är arkeologins mest grundläggande princip att klassificera fynd 

eft er dess likheter och olikheter. Att en princip är grundläggande 

betyder dock inte att den enkel och diskussionen om vad som ut-

gör likhet och hur likheter skall systematiseras har varit en ständigt 

återkommande arkeologisk diskussion (t ex Ford 1954; Spaulding 

1953; Moberg 1981; O’Brien & Lyman 2002; Högberg 2009; Knarrström 

2000). Det finns i detta sammanhang ingen anledning att i fördjupa 

denna diskussion. Det kan dock konstateras att den morfologiska 

bestämningen rymmer fler aspekter än bara form. Det är exempel-

vis så att form påverkas av teknologi, och tolkningen av teknologin 

grundas delvis på formelement. Det finns alltså ett samband mel-

lan teknologi, funktion och morfologi. Detta betyder dock inte mor-

fologiska drag som systematiserats i typologi nödvändigtvis på ett 

adekvat sätt speglar teknologiska eller funktionella aspekter av 

fyndmaterialet. Såväl slitspårsanalyser som etnografiska observa-

tioner visar att det sällan finns några direkta samband mellan mor-

fologi och funktion (Andrefsky 1998:197; Knarrström 2000:13). Detta 

betyder inte att typologi saknar informationspotential. I det som 

beskrivs typologiskt finns ledtrådar till föreställningar om hur red-

skap på ett korrekt sätt borde utformas (schema opératoires) vilket 

i sin tur kan ge insikter i hur forntida gruppidentiteter konstruerats. 

Sist men inte minst är de morfologiskt grundade beskrivningarna i 

all sin otillräcklighet ett fungerande sätt att kommunicera arkeolo-

giska resultat (Karsten & Knarrström 2003: 15ff ).

Teknisk analys
En teknologisk analys utgår från stenmaterialets inneboende me-

kaniska egenskaper vilket helt enkelt betyder att litiska råmaterial 

spricker på mer eller mindre förutsägbara sätt. Materialets kända el-

ler förväntade fraktureringsmönster kan användas för att klarlägga 

de sekvenser av handlingar som skapat det befintliga stenmaterialet 

(Odell 2004:90). Begreppet chaîne opératoire används oft a i samband 

med återpassningsanalyser för att beskriva produktionen av litiska 

objekt ur ett individbaserat perspektiv (t ex Foulds 2010; Takakura 

2010). En analys baserad på chaîne opératoire täcker dock egentligen 

hela den sekvens av tekniska operationer som omvandlar det litiska 

råmaterialet till ett arkeologiskt fyndmaterial. Det finns således möj-

ligheter att genom den tekniska analysen öka förståelsen av fynd-

materialet ur flera perspektiv.

I detta sammanhang kommer analyserna teknik att inskränka sig 

till en övergripande beskrivning av vilka tillverkningstekniker som 

använts. Vi kommer också att utgå från chaîne opératoire i diskus-

sionerna kring hur råmaterial förts till platsen och hur de operativa 

sekvenserna relaterar till olika hypotetiska arbetsprocesser.

Slitspårsanalys
Som konstaterats ovan finns det sällan direkta och oomtvistliga sam-

band mellan morfologi/typologi och funktion. Inte heller analysen av 

reduktionssekvenser ovan ger resultat som entydigt förklarar vad som 

utförts på platsen. Frågan om de enskilda fyndens funktion kräver 

alltså en djupare analys än den teknologiska och typologiska. Den 

mest direkta och pålitliga metoden för att förstå förhistoriska arbets-

processer utgår från de fysiska spåren av människors arbete i form av 

slitspår på flintorna.

Eft ersökandet av mikroskopiska slitspårsanalyser kan grovt in-

delas i tre huvudsakliga kategorier (Juel Jensen 1988:54):

1. Nednötning/rundning av eggpartier och mikroavspaltningar.

2. Striationer, vilka kan ses som antingen ljusa eller mörka spår 

beroende på ytan där de avsatts.

3. Mikropolering (polish), som innebär en synlig förändring av 

flintans ytstruktur. Det tydligaste exemplet är den högglans 

(gloss), vilken vanligtvis associeras till skärredskap som an-

vänts mot kiselhaltiga växter.

Metoden att med hjälp av studier av flintans mikrostruktur avläsa 

redskaps faktiska användningsområde har varit praktiserad sedan 

1970-talet (se exempelvis Keeley 1976). Validiteten av analysresul-

taten och relevansen för de kulturhistoriska tolkningarna har då och 

då kritiserats (t ex Brink 1978:8ff ; Holley & Del Bene 1981:337ff ; Unger-

Hamilton 1984:91ff ; Newcomer m fl 1986:25ff ; Thorsberg 1990:47ff ; 

Millán 1990:42; Odell 1990:125ff ). De kritiska synpunkterna fäste upp-
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märksamheten på metodologiska svagheter vilka idag ingår som en 

naturlig del av analysens egna källkritiska aspekter.

Slitspårsstudier når sin högsta potential när de kombineras med 

andra analysmetoder. Särskilt givande är riktade insatser på stora 

fyndmaterial där de enskilda fynden kan relateras till varandra. 

Genom att förena olika former av analyser i en GIS-kontext kan man 

fånga såväl boplatsers interna struktur, såväl som enskilda förhis-

toriska handlingar.

Råmaterial
Förhistoriska val av råmaterial kan förstås ur flera perspektiv. Exem-

pelvis kan råmaterial analyseras utifrån tekniska egenskaper samti-

digt som det kan antas uttrycka gruppidentitet (Knarrström 2006). 

Det har föreslagits att man genom de relativa andelarna av olika rå-

material skulle kunna se sekvenser av boplatsaktiviteter, vilket i sin 

tur skulle kunna antyda rörelsernas riktning i landskapet. Resone-

manget bygger på premisserna att rörelsen är relativt snabb och att 

råmaterialen distinkt olika. Underförstådda antaganden är att rå-

materialen är utbytbara och att de kulturella preferenserna spelar 

en liten roll.

Ur detta perspektiv skulle ett samhälle med hög mobilitet karak-

täriseras av opportunistiskt utnyttjande av skift ande lokala råmate-

rialkällor. Man kan ur ett motsatt perspektiv betona preferensernas 

betydelse. Jack Hoff man (1992) har använt graden av omarbetning 

(retooling) för att analysera avståndet till de primära råmaterialkäl-

lorna och rörlighetens riktning. Desto mindre och mer omarbetade 

redskapen var, ju längre tenderade de att vara från primärkällorna. 

Det finns också exempel på att preferensen för ett visst råmaterial är 

så stark att inga lokala resurser används överhuvudtaget. Förhållandet 

resulterar i en mycket starkt fragmenterad fyndsamling bestående av 

främmande råmaterial (Odell 2004:198ff ; Persson 2012).

I praktiken är ett isolerat studium av litiska råmaterial inte 

meningsfullt. Förutom människors preferenser måste råmateri-

alen förstås i ljuset av de teknologiska möjligheterna, praktisk an-

vändbarhet och aktivitetsytornas förhistoriska funktionalitet. Ex-

empelvis kan kvaliteten på råmaterialen påverka fyndspridningen. 

Om föremål av högkvalitativt råmaterial förs till ett område med en 

riklig förekomst sämre råmaterial, kommer sannolikt få omsorgsfullt 

omarbetade föremål av högkvalitativa råmaterial påträff as. Eft er-

som det lokala sämre råmaterialet är rikligt förekommande resulterar 

detta i att stora mängder produktionsavfall och kasserade redskap 

deponeras på samma plats. Relationen mellan de olika råmaterial-

kategorierna kommer således inte beskriva en kvantitativ relation 

mellan olika arbetsprocesser (Holdaway & Stern 2004:80). Det finns 

alltså inte några enkla empiriskt grundade generella samband mel-

lan råmaterial och förhistoriska boplatsers fyndsammansättning.

Figur 29 Fördelning av bearbetat råmaterial inom den mesolitiska boplatsen.

The distribution of worked lithic materials within the Mesolithic settlement.

Figur 30 Fördelning av bearbetad flinta inom den mesolitiska boplatsen.

The distribution of worked flint withinthe Mesolithic settlement.
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Överlag kännetecknas materialet av en ekonomisk hantering av råmaterialet. Mer-

parten av kärnorna har slutanvänts, ibland också bearbetats bipolärt innan de kasserats. 

Även kristianstadfl intan har behandlats ekonomiskt, vilket blir uppenbart då man ser 

till den lilla mängden kvarlämnade kärnor. Det är dock sannolikt att man haft en jämn 

tillgång till kristianstadfl inta, vilket materialet indikerar. Den sydvästskandinaviska 

fl intan är hårdare utnyttjad, och fl ertalet kärnrester är mycket små. Den sydvästskan-

dinaviska fl intan har också lämnat en lägre grad av avfall, vilket skulle kunna sam-

mankopplas med en mer ekonomisk användning. Eftersom kristianstadfl inta alstrar 

mer avfall vid bearbetning kan denna iakttagelse dock inte appliceras rakt av för att 

belysa råmaterialtillgången. 

Det fi nns ett inslag av bipolär teknologi i samtliga lager, sammanlagt 37 kärnor (ta-

bell 12). Flertalet kärnor är hårt utnyttjade, och fl era har synliga spår av omarbetning 

eller sekundäranvändning. Det ska dock understrykas att kärnorna inte analyserats 

för bruksspår. Framförallt är det den sydvästskandinaviska fl intan som hårdutnyttjats, 

men det förefaller också som om man under den yngre fasen varit mer sparsam med 

kristianstadfl intan. 

FLINTA

Förutom avslag och avfallsmaterial är mikrospån den största registrerade föremålskategorin 

i fl inta (tabell 13). En stor del av avfallsmaterialet härrör sannolikt från framställningen av 

spånkärnor/mikrospånkärnor. 

Bilden av de aktiviteter som avspeglas i de olika lagren kan förtydligas utifrån olika 

aspekter på materialet (tabell 14). Exempelvis är andelen retuscherat material liten i samt-

liga lager. Detta är till viss del ett resultat av det stora inslaget av avfall från kristianstad-

fl inta, men visar också sannolikt på en ad hoc-användning av lämpliga fl intbitar, där re-

tuschering inte varit ett nödvändigt moment. Likaså är andelen kärnor liten i samtliga 

Tabell 11 Andel flinta med krusta inom den mesolitiska boplatsen.

The proportion of flint with cortex within the Mesolithic settlement.

Kontext
Context

Andel kristianstadflinta med 
krusta (% av kristianstadflinta)

Percentage of Kristianstad flint with 
cortex (% of all Kristianstad flint)

Andel sydvästskandinavisk flinta 
med krusta (% av sydväst-
skandinavisk flinta)
Percentage of South-west Scandina-
vian flint with cortex (% of all South-
west Scandinavian flint)

Andel flinta totalt med krusta
(% av all flinta)

Percentage of flint with cortex (% of 
all flint)

Det äldre lagret (L111)
The older layer

8 16 11

Det yngre lagret (L110) 
The younger layer 

13 19 15

Utkastlagret (L112)
The refuse layer

10 15 12

Tabell 12 Kärnor bearbetad med bipolär teknik inom den mesolitiska boplatsen.

Flint cores worked with bipolar technology within the Mesolithic settlement.

Kontext
Context

Antal bipolära kärnor i 
kristianstadflinta

Number of bipolar cores of 
Kristianstad flint

Antal bipolära kärnor 
i sydvästskandinavisk 
flinta
Number of bipolar cores 
of South-west Scandina-
vian flint

Antal bipolärt bearbetad 
flinta totalt

Number of bipolary worked 
flint

Andel bipolära kärnor (% 
av totalantalet kärnor)

Number of bipolar cores (% 
of all cores)

Det äldre lagret (L111)
The older layer

9 8 17 20

Det yngre lagret (L110) 
The younger layer 

6 13 19 40

Utkastlagret (L112)
The refuse layer

1 0 1 12
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Tabell 13 Flintmaterialet från boplatsen uppdelat i typologiska kategorier.

Flint material from the settlement divided into typological categories.

Flinta från gräv- och fyndenheter Det äldre lagret (L111)

The older layer (L111)

Det yngre lagret (L110)

The younger layer 

(L110)

Utkastlagret (L112)

The refuse layer (L112)

Totalt

Flinta totalt, vikt (g)

Flint total, weight (g)
23639 10503 2280 36422

Flinta totalt

Flint total
15345 6957 2457 24759

VARAV:

Avslag/avfall

Flakes/waste
13698 6095 2081 21874

Mikrospån, hela och fragment

Microblades, whole and fragments
936 472 274 1682

Spån, hela och fragment

Blades, whole and fragments
515 277 63 855

Mikrospånkärnor

Microblade cores
14 5 1 20

Plattformskärnor, övriga

Plattform cores, other
44 11 2 57

Bipolära kärnor

Bipolar cores
17 19 1 37

Kärnor, övriga

Cores, other
11 12 4 27

Formella redskap

Formal tools
84 53 14 151

Lancettmikroliter

Lancet microliths
15 9 3 27

Triangelmikroliter

Triangel microliths
7 2 4 13

Hullingmikroliter

Barbed microliths
0 0 1 1

Mikroliter, odef/fragm

Microliths, undefined/fragments
4 2 9 15

Tabell 14 Olika aspekter på flintmaterialet från boplatsen. Andel splitter innebär här kraft igt fragmenterat material, dvs det totala antalet 

flintor från fyndposter där den maximala snittvikten på bitarna varit 1 g. Från dessa har mikrospån, mikroliter och bränt material räknats 

bort. Summan är relaterad till den totala mängden flinta i lagret.

Diff erent aspects of the flint assemblage from the settlement. The amount of flint chips refers to highly fragmented material, meaning the total 

number of flints from find units where the maximum average weight of the pieces was 1 gram. Microblades, microliths and burnt material have 

been excluded from the find units. The sum is related to the total quantity of flint in the layer.

Kontext

Context

Andel retuscherat (%)

Amount with retouch (%)

Andel bränt (%)

Amount burnt (%)

Andel splitter/kraft igt

fragmenterat material (%)

Amount of flint chips/highly

fragmented material (%)

Andel kärnor (%)

Amount of cores (%)

Det äldre lagret (L111)

The older layer
1,9 17 27 0,6

Det yngre lagret (L110) 

The younger layer 
2,2 18 40 0,7

Utkastlagret (L112)

The refuse layer
2,8 18 57 0,3

lager, vilket också delvis är ett resultat av den stora avfallsmängden från kristianstadfl inta. 

Samtidigt ger kärnmaterialets karaktär som helhet också en tydlig bild av hårt använda 

kärnrester, och att användbara kärnor sällan kvarlämnats på platsen, vilket sammanfaller 

med att råmaterialtillgången varit begränsad.

Andelen bränt material är likstor i samtliga lager, men spridningsbilden visar inte 

på några tydliga överlappningar av bränt material (fi gur 115a–b). Utifrån detta är det 

är rimligt att förutsätta att platsen använts vid upprepade tillfällen under båda faserna, 

vilket avspeglas i det brända materialets omfattning. 
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Tabell 15 Antal kärnor i flinta per lager, inklusive förarbeten och större fragment.

Number of flint cores per layer, including pre-cores and large fragments.

Kontext

Context

Det äldre lagret (L111)

The older layer (L111)

Det yngre lagret (L110)

The younger layer (L110)

Utkastlagret (L112)

The refuse layer (L112)

Antal plattformskärnor i kristianstadflinta

Number of platform cores of Kristianstad flint

38 8 2

Antal plattformskärnor i sydvästskandinavisk flinta 

Number of platform cores of South-west Scandinavian flint

6 3 0

Antal mikrospånkärnor i kristianstadflinta

Number of microblade cores of Kristianstad flint

7 3 1

Antal mikrospånkärnor i sydvästskandinavisk flinta 

Number of microblade cores of South-west Scandinavian flint

6 2 0

Antal bipolära kärnor i kristianstadflinta

Number of bipolar cores of Kristianstad flint

9 6 1

Antal bipolära kärnor i sydvästskandinavisk flinta

Number of bipolar cores of South-west Scandinavian flint

8 13 0

Antal övriga kärnor i kristianstadflinta

Number of other cores of Kristianstad flint

9 5 3

Antal övriga kärnor i sydvästskandinavisk flinta

Number of other cores of South-west Scandinavian flint

2 7 1

Antal kärnor totalt (varav sydvästskandinavisk flinta)

Total number of cores (of which South-west Scandinavian flint)

85 (22) 47 (25) 8 (1)

Spridningen av hårdfraktionerat material kan ge en bild av vilka boplatsytor som 

främst kan relateras till fl intslagning. I detta fall motsvarar det hårdfraktionerade ma-

terialet närmast splitter, i form av fl inta från poster där den maximala snittvikten på bi-

tarna varit 1 g, och mikrospån, mikroliter och bränt material räknats bort. Samtidigt är 

det också detta material som i störst utsträckning omfl yttats vid översvämningar av plat-

sen, vilket till stor del förklarar den högre andelen i de vattenavsatta lagren 110 och 112. 

Kärnor av flinta

Antalet kärnor i materialet är relativt sett ganska litet, vilket är förväntat i ett område 

med begränsad tillgång till råmaterial. Sammanlagt är antalet kärnor och större kärn-

fragment 140 stycken (tabell 15, fi gur 31a & b). Merparten av kärnorna har slutanvänts, 

ibland också bearbetats bipolärt innan de kasserats. I det äldre lagret består en fj ärde-

del av kärnorna av sydvästskandinavisk fl inta, medan mer än hälften av kärnorna i det 

yngre lagret består av sydvästskandinavisk fl inta.

Kärnorna i kristianstadfl inta är tillverkade av noduler med en storlek på upp till åt-

minstone 15 cm i diameter. De förefaller tagna till platsen utan mycket förarbete, men 

har troligen ibland varit grovt tillslagna eftersom inslaget av krusta inte är så stort i ma-

terialet. Nodulerna i sydvästskandinavisk fl inta förefaller generellt att ha varit mindre, 

men utifrån det begränsade inslaget av större spån och avslag är det ändå troligt att 

kärnorna ibland har förarbetats eller använts tidigare innan de tagits till boplatsen. En 

del av kärnorna i sydvästskandinavisk fl inta är gjorda av små strandnoduler/kulfl inta. 

I det äldre lagret (L111) dominerar plattformskärnor som kategori. Merparten av 

plattformskärnorna är ganska små, mer eller mindre oregelbundet koniska, och fl ertalet 

är ensidiga. Plattformskanterna är vanligen ganska kraftigt preparerade. Större delen 

av kärnorna i kristianstadfl inta uppvisar upprepade gångjärnsstopp, ofta på grund av 

orenheter i materialet, men det fi nns även likartade kärnor i sydvästskandinavisk fl inta. 

En del av dem kan utgöra förarbeten till mikrospånkärnor, medan andra primärt verkar 

ha använts för framställning av spånliknande avslag. Plattformskärnorna i det yngre 

lagret (L110) är mer fragmenterade, men liknar i övrigt kärnorna från det äldre lagret. 

Merparten av kärnorna i det yngre lagret har dock inte kategoriserats som plattforms-

kärnor, eftersom de är fragmentariska och vidarebearbetade. 
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Figur 31a Kärnor och kärnfragment i 

flinta. Teckning Bo Knarrström.

Flint cores. Drawing by Bo Knarrström.
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SYDVÄSTSKANDINAVISK FLINTA KRISTIANSTADFLINTA

I kategorin övriga kärnor fi nns svårdefi nierade kärnfragment, polygonala kärnor och 

bipolära kärnor. De är oftast kärnrester, omarbetade och hårdutnyttjade på ett sådant 

sätt att de till slut kasserats. En del av de bipolära kärnorna är mindre än 2 cm höga, 

och endast ytterst små mikrospånliknande avslag har gått att utverka från dem. Det 

förekommer också ett fåtal golfbollsstora polygonala avslagskärnor där fl ertalet nega-

tivärr indikerar framställning av mikrospånliknande avslag. Merparten av kärnorna från 

utkastlagret och det yngre lagret passar i denna kategori, vilket innebär att kärnorna 

därifrån är ännu mer hårdutnyttjade än i det äldre lagret. Andelen bipolära kärnor är 

större i sydvästskandinavisk fl inta, vilket styrker bilden av en mer ekonomisk hanter-

ing av detta råmaterial. 

Många av plattformskärnorna har negativärr från framställning av mikrospån, dvs 

spån som är upp till 10 mm breda. I kristianstadfl inta fi nns även rester av plattformskärnor 

med spår från framställning av något större spån (”mellanspån”) och spånliknande av-

slag (fi gur 31a–b, F186, F1418, F222). En hel del plattformskärnor har negativärr av halv-

stora spån och spånliknande avslag med en bredd på omkring 12–15 mm. Att det sak-

nas kärnor i sydvästskandinavisk fl inta med spår av liknande spånframställning saknas 

kan bero på den hårdare nyttjandegraden, eftersom spån i sydvästskandinavisk fl inta är 

vanligare förekommande på platsen än spån i kristianstadfl inta. En möjlig tolkning är 

att många av spånen i sydvästskandinavisk fl inta är tillverkade någon annanstans. Det 

fi nns dock ett antal plattformsuppfriskningar i sydvästskandinavisk fl inta med mot-

svarande negativärr, vilket talar för att produktion skett på plats.
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Figur 31b Kärnor i flinta. Från vänster, 

övre raden: F222 (kristianstadflinta, 

lager 111), F1418 (kristianstadflinta, la-

ger 110), F1997 (sydvästskandinavisk 

flinta, lager 111), F1464 (kristian-

stadflinta, lager 111), F876 (sydväst-

skandinavisk flinta, lager 110), F2316 

(sydvästskandinavisk flinta, lager 110). 

Foto: Ola Kronberg.

Flint cores. Top left  to bottom right: 

F222 (Kristianstad flint, layer 111), F1418 

(Kristianstad flint, layer 110), F1997 

(South-west Scandinavian flint, lager 

111), F1464 (Kristianstad flint, layer 111), 

F876 (South-west Scandinavian flint, 

lager 110), F2316 (South-west Scandi-

navian flint, layer 110).

2 cm

Ett genomgående drag hos många av plattformskärnorna är att de omarbetats och 

vidareanvänts för framställning av mikrospån, ibland ifrån nya plattformar som inte 

sällan placerats i vinkel mot den tidigare plattformen. Många av kärnorna har ett större 

antal plattformar med kärnkantspreparering. Från kärnkanterna fi nns avspaltningar av 

mindre avslag och mikrospånliknande avslag. Man verkar ha skapat nya plattformar 

efterhand för att få ut enstaka mikrospånliknande avslag eller mikrospån. I ett sista 

skede har man då vänt kärnan ett halvt varv (ibland upprepade gånger) och sedan slagit 

spån från en ny plattform för att utnyttja fl intan maximalt. 

Flertalet plattformskärnor är tillslagna med mjuk direkt teknik eller indirekt teknik, 

att döma av de relativt tunna avspaltningarna och avsaknaden av kraftiga slagbulenegativ, 

tolkat som användning av mjuk knacksten/hornklubba respektive puns. Plattformarna är 

ibland facetterade, eftersom uppfriskningsavslagen endast tagit med delar av platt formen 

(fi gur 31a, F170 & fi gur 31b, F1997). Det fi nns exempel på att man använt frontuppfrisk-

ningsavslag, liksom i kvartsmaterialet, men plattformsavslag är dominerande som metod 

för kärnuppfriskning. Det fi nns alltså endast en liten mängd frontavslag/blocksides avslag, 

som är slagna då en stor mängd samlade gångjärnsstopp gjort en kärnuppfriskning nöd-

vändig. Plattformsavslag som vanligen inte tagit med sig hela plattformen är betyd ligt 

vanligare. En hel del större, tunnare avslag kan sannolikt inbegripas i plattformsupp-

friskningskategorin, men då inga tydliga rester av kärnfronten kunnat noteras på dessa 

har de endast registrerats som avslag.

Från plattformskärnorna i kristianstadfl inta har främst halvstora spånliknande avslag 

producerats, men även mikrospån (fi gur 31a–b, F186, F1418, F222, F1464, F170). Dessa 

kärnor karaktäriseras ofta av att man skapat nya plattformar då orenheter i materialet lett 

till för många stopp. Ibland förekommer bara enstaka mikrospånavspaltningar, därefter 

har kärnan kasserats, till synes pga allt för orent råmaterial. Överlag talar hanteringen av 

kärnorna i kristianstadfl inta för att man haft en hygglig tillgång till råmaterial, många 

större fragment har lämnats kvar. En del kärnliknande objekts storlek och avsaknad av 

negativärr från spånframställning talar för att de utgör förarbeten till mikrospånkärnor /

spånkärnor. De större kärnorna i kristianstadfl inta har oregelbundna avspaltningar, släta 

plattformar, avspaltningsvinklar omkring 80° och är använda i stort sett runtom hela plat-

tformen. Plattformskanterna är preparerade, och kärnuppfriskningarna har främst skett 

från kärnans botten eller genom frontavslag. Kärnorna är upp till 5 cm breda och 9 cm 

höga. Den här typen av kärnor bör ha använts till spånframställning med mjuk knack-

sten eller hornklubba. De mindre kärnorna av samma typ bör ha använts för framställ-

ning av större mikrospån genom samma teknik.
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Det fi nns också ett antal mer symmetriska koniska eller subkoniska spånkärnor. Dessa 

har tunna, jämna avspaltningar och är hårdutnyttjade, och från liknande kärnor kom-

mer ett fl ertal plattformsavslag. Kärnorna är främst tillverkade i sydvästskandinavisk 

fl inta men även i kristianstadfl inta, och endast ett par stycken är någorlunda hela. De 

har regelbundna avspaltningar, oftast facetterade plattformar, avspaltningsvinklar om-

kring 90° och en tydlig frontsida. Dessa mer eller mindre slutanvända kärnor är kortare 

än 5 cm och har en diameter under 3 cm, och inga tillhörande plattformsavslag är större 

än 4 cm i diameter. Kärnplattformarna har preparerats genom försiktig trimning av kan-

terna och/eller preparering av plattformarna. Flertalet plattformar med tydliga spår av 

spånframställning är facetterade, även om släta plattformar också förekommer (främst 

på kärnor gjorda av mindre noduler eller kulfl inta). Kärnor med denna karaktär har bara 

kvarlämnats om de gått sönder på ett sådant sätt att de blivit svåranvända, eller varit helt 

uttjänta (fi gur 31a, F876, F1473, F2017, F170). I det senare fallet är de troligen inte alltid 

möjliga att identifi era, eftersom de ofta har omarbetats. Den här typen av kärnor bör ha 

använts vid spånframställning med puns för större spån, eller tryckteknik för mindre 

spån/mikrospån. 

Sammanfattningsvis är de fl esta kärnorna inriktade mot spånframställning. De är 

främst koniska eller subkoniska, och spåntillverkningen verkar ha skett genom både di-

rekt och indirekt teknik, medan mikrospån främst framställts med tryckteknik. Fler-

talet större kärnor består av kristianstadfl inta, medan den ekonomiska användningen 

av sydvästskandinavisk fl inta innebär att dessa kärnor är små och hårdutnyttjade.

Spån och mikrospån av flinta

I materialet fi nns 855 spån, spånfragment eller spånliknande avslag (tabell 16). Det fi nns 

inte alltid någon tydlig skillnad mellan halvstora spån och spånliknande avslag från tidig-

mesolitikum, och en gränsdragning mellan kategorierna kan framstå som konstruerad 

(jfr Sørensen 2006). De främsta kriterierna för registrering av spån har varit en eller fl era 

tydliga åsar och någorlunda parallella eggar, om möjligt i kombination med plattformens 

utseende. Det innebär att en del spånliknande avslag/spån framställda med direkt teknik 

har varit för irreguljära för att inkluderas, liksom vissa mindre spånfragment. Gränsen 

mellan mikrospån och spån har i detta fall dragits vid en bredd på omkring 10 mm, utan 

detaljerade uppmätningar.

En stor del av arbetet med litiska material förefaller ha varit inriktat på framställning av 

mikrospån. Om man tittar på de biprodukter som uppstått vid prepareringen av kärnorna 

är det dock uppenbart att kristianstadfl intan dels alstrar en större mängd avfall, dels att 

avfallsmaterialet från den sydvästskandinaviska fl intan tagits omhand och vidareanvänts 

i större utsträckning (fi gur 32). Antalet urskiljbara slagplatser med sydvästskandinavisk 

fl inta är därutöver färre än de med kristianstadfl inta, och även om detta delvis kan bero 

på att merparten av avfallsmaterialet vidareanvänts måste ändå en hel del av mikrospånen 

i sydvästskandinavisk fl inta ha tillverkats någon annanstans. 

Figur 32 Andel spån och mikrospån i 

flinta per lager.

Proportion of flint blades and micro-

blades per layer.

Övrig kristianstadflinta totalt

Kristianstad flint, remaining

Spån i kristianstadflinta

Blades of Kristianstad flint 

Mikrospån i kristianstadflinta

Microblades of Kristianstad flint 

Övrig sydvästskandinavisk flinta totalt

South-west Scandinavian flint, remaining

Spån i sydvästskandinavisk flinta

Blades of South-west Scandinavian flint 

Mikrospån i sydvästskandinavisk flinta

Microblades of South-west Scandinavian flint 
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2 %

23 %
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Det yngre lagret (L110) 
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8 %
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Utkastlagret (L112) 
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Spånen är främst slagna i sydvästskandinavisk fl inta, och de är vanligen relativt sym-

metriska, ofta med en viss kurvatur och med ganska små plattformsrester. Storleksmäs-

sigt är de oftast omkring 14–20 mm breda. Merparten utgörs av större proximala eller 

mediala fragment, som oftast är mellan 2 och 5 cm långa (fi gur 33a–b).

Ett markant undantag utgörs av ett trettiotal kraftigare spån och långa spånfrag-

ment från en och samma kärna, som påträff ades vid strandkanten i det yngre lagret 

(110) och i utkastlagret (fi gur 34a–c, se även fi gur 123b). De är upp till 18 cm långa och 

25 mm breda, tillverkade i en mycket ren kristianstadfl inta. Spånen har en tydlig kur-

vatur, plattformsresterna är släta och ovala, och de har en kombination av slagbula och 

läpp, vilket i kombination med storleken sammantaget tolkats som att de är slagna med 

puns. Flera av dem har en lätt patinering. Inga uppenbara bitar av samma typ av fl inta 

påträff ades vid undersökningen, och bedömningen är att spånen deponerats på plat-

sen (fi gur 34b). Några av spånen har varit möjliga att återsammansätta (se fi gur 34a).

Antalet spånfragment kan jämföras med det totala antalet mikrospån och mikrospån-

fragment, som uppgår till 1682 stycken. I materialet fi nns exempel både på mikrospån 

från kärnor av Sværdborgsliknande typ, där mikrospånen är raka med symmetriska åsar 

och mycket små plattformar, och mikrospån från kärnor som bearbetats med mjuk el-

ler indirekt teknik, asymmetriska med ganska små plattformar, och något mer uttalade 

slagbulor. Merparten av mikrospånen är producerade från subkoniska kärnor.

Omkring 50–70  av spånen i kristianstadfl inta är slagna med direkt teknik, med mjuk 

knacksten eller hornklubba. De större spånen i kristianstadfl inta och sydvästskandinavisk 

fl inta är främst producerade med indirekt teknik, medan mindre spån/mikrospån är till-

verkade med tryckteknik. Flertalet spån har karakteristiska drag från tillverkning med 

indirekt teknik eller tryckteknik. Spånen är tunna, raka och regelbundna, med en ven-

tral vinkel på omkring 80-90°. De har synliga slagbulor, ofta kombinerat med läppbild-

ning, och sällan slagbuleärr. Ett fåtal intakta spån indikerar att de haft en längd på upp 

till 8–9 cm, med en sannolikt genomsnitt på omkring 6 cm, men eftersom merparten av 

materialet är förbrukat och fragmenterat fi nns det få hela spån. Spånens bredd varierar 

och samma kärnor verkar ibland ha använts först för spånframställning och därefter för 

mikrospånframställning. Mikrospånen är regelbundna och förefaller främst tillverkade 

med tryckteknik, medan de större spånen tillverkats med puns. Omkring en tredje-

del av spånen, i stort sett bara i kristianstadfl inta, är tillverkade med direkt teknik. De 

karaktäriseras av större oregelbundenhet, ventrala vinklar omkring 80° och tunna smala 

plattformsrester som ofta är skadade, ibland också vingformade. 

Ett väsentligt användningsområde för spånen har troligen varit som skärande el-

ler hyvlande eggar. De fl esta spån är knäckta i mindre delar, troligen för uppskärpning 

efter hand, medan mikrospånen är mer intakta och bör ha fungerat som eggar i fl integ-

gade ben- och träredskap.

Tabell 16 Antal spån och mikrospån i flinta per lager.

Number of flint blades and microblades per layer.

Kontext

Context

Det äldre lagret (L111)

The older layer

Det yngre lagret (L110)

The younger layer

Utkastlagret (L112)

The refuse layer

Summa

Antal spån i kristianstadflinta

Number of blades of Kristianstad flint

208 75 23 306

Antal spån i sydvästskandinavisk flinta

Number of blades of South-west Scandinavian flint 

307 202 40 549

Antal spån totalt

Total number of blades

515 277 63 855

Antal mikrospån i kristianstadflinta

Number of microblades of Kristianstad flint

278 80 69 427

Antal mikrospån i sydvästskandinavisk flinta

Number of microblades of South-west Scandinavian flint

658 392 205 1255

Antal mikrospån totalt

Total number of microblades 

936 472 274 1682
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Figur 33a Spån och mikrospån i flinta från det äldre lagret (111). Teckning Bo Knarrström.

Flint blades and microblades from the older layer (111), drawing by Bo Knarrström.

F2207F1356 F2347 F1378 F2081F1384 F176

F1356 F193 F2207 F1550F1023 F176

F2347 F1397 F1378F2207

1 cm

F2001 F1384 F1384 F1387

SYDVÄSTSKANDINAVISK FLINTA

KRISTIANSTADFLINTA
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Figur 33b Spån och mikrospån i flinta från det yngre lagret (110). Teckning Bo Knarrström.

Flint blades and microblades from the younger layer (110), drawing by Bo Knarrström.

F1910 F2109 F2109F50 F2222

F2222 F903F2109 F1099F2109 F683 F2072F414 F414

F2072 F2072 F50F739 L110 F1910

1 cm

SYDVÄSTSKANDINAVISK FLINTA

KRISTIANSTADFLINTA
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Figur 34a Spån från spåndepån i utkastlagret (112) och det yngre lagret (110). Spån 

markerade med • är från L112, övriga är från L110. Teckning Bo Knarrström.

Blades from the blade cache in the refuse layer (112) and the younger layer (110). 

Blades marked with • are from L112, others from L110. Drawings by Bo Knarrström.
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Figur 34b Depå av långa spån.

Blade cache.

Figur 34c Ett av spånen.

One of the blades from the blade cache.

1 cm

•F307 F1038 F1050 •F842 F389 F1046 F1036 •F300 F1049 •F307 F1066 F1033

Grupp 5
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Mikroliter 

Med mikroliter avses här retuscherade mikrospån/spån, tolkade som delar av pilspet-

sar, med eller utan bortretuscherad slagbula. Sammanlagt påträff ades 53 mikroliter och 

mikrolitfragment på boplatsen (tabell 17). Andelen mikroliter i förhållande till mäng-

den mikrospån och spån var störst i utkastlagret och minst i det äldre lagret. Fragmen-

teringsgraden var också högre i utkastlagret, vilket talar för att åtminstone en del av 

mikroliterna avsiktligt deponerats där som avfallsmaterial.

Större delen av mikroliterna (27 st) kan karaktäriseras som lancetter, men det fi nns 

också ett inslag av triangelmikroliter (13 st). Många fragment har inte kunnat defi nieras 

närmare. Det fi nns också en hullingmikrolit från lager 112 (fi gur 35, F235).

Mikroliternas spridning över ytan motsvarade i ganska stor utsträckning det sam-

mantagna materialets spridning inom den undersökta ytan. I anslutning till det bort-

sprängda stenblocket fanns dock endast en mikrolit. En möjlig tolkning av avsaknaden 

av mikroliter just där är att denna del av ytan inte använts lika frekvent, och att mate-

rialet därifrån alltså avspeglar färre händelser. 

Sammanfattande kommentarer kring flintmaterialet

Överlag verkar fl intbearbetningen oftast ha varit inriktad på framställning av mikrospån 

och spån. Man har arbetat med olika tekniker, och teknologin har anpassats efter be-

fi ntligt råmaterial med fokus på slutprodukten. Till spån och spånliknande avslag har 

olika tekniker använts utifrån råmaterialets beskaff enhet. Till kristianstadfl inta har ofta 

direkt teknik använts, men även puns och tryckstock, medan direkt teknik använts i 

något mindre utsträckning till den sydvästskandinaviska fl intan. Tryckstock har också 

med stor sannolikhet använts för mikrospånframställning i kvarts.

I kristianstadfl intamaterialet fi nns gott om tunna avslag med markerade slagbulor och 

krusta, vilket talar för att man initialt arbetat med knacksten för att avlägsna krustan, 

men varit ekonomisk och slagit små tunna avslag. Fragment av plattformskärnor med 

rester av krusta visar på hur man vanligen genom detta arbete har skapat en plattform. 

Till nästa skede av processen hör sannolikt ett stort antal spånliknande avslag med ving-

formade eller spetsovala plattformsrester , slagna med hornklubba/mjuk knacksten eller 

Tabell 17 Antal mikroliter per lager.

Number of microliths per layer.

Kontext

Context

Det äldre lagret (L111)

The older layer (L111)

Det yngre lagret (L110)

The younger layer (L110)

Utkastlagret (L112)

The refuse layer (L112)

Totalt

Antal lancetter i kristianstadflinta

Total number of lancets of Kristianstad flint

4 4 2 10

Antal lancetter i sydvästskandinavisk flinta

Total number of lancets of South-west Scandinavian flint

11 5 1 17

Antal triangelmikroliter i kristianstadflinta

Number of triangle microliths of Kristianstad flint

3 0 1 4

Antal triangelmikroliter i sydvästskandinavisk flinta 

Number of triangle microliths of South-west Scandinavian flint

4 2 3 9

Antal odefinierade mikrolitfragment i kristianstadflinta

Number of undefined microlith fragments of Kristianstad flint

1 1 1* hulling 3

Antal odefinierade mikrolitfragment i

sydvästskandinavisk flinta

Number of undefined microlith fragments of

South-west Scandinavian flint

3 1 9 13

Totalt antal mikroliter i sydvästskandinavisk flinta

Total number of microliths of South-west Scandinavian flint

18 8 13 37

Totalt mikroliter i kristianstadflinta

Total number of microliths of Kristianstad flint

8 5 4 17

Summa mikroliter

Total number of microliths

26 13 14 53
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Figur 35 Ett urval av mikroliterna från 

samtliga lager. Teckning Bo Knarr-

ström.

A selection of microliths from all lay-

ers. Drawing by Bo Knarrström.

puns. Detta framstår som den huvudsakliga produkten av kristianstadfl inta. Om fl intan 

har varit tillräckligt ren och inte innehållit för mycket intrusioner eller brott i strukturen 

har man därefter kunnat punsslå eller trycka mer symmetriska mikrospån, att döma av 

negativärren på fl era kärnrester och närvaron av relativt symmetriska mikrospån med 

små plattformsrester, läpp och mycket små slagbulor. 

Då materialet av sydvästskandinavisk fl inta är mer hårdutnyttjat är det svårare att 

fi nna spår från hela tillverkningsprocessen, men mängden avslag med krusta visar att 

det funnits tillgång på relativt obearbetade råämnen. Även i detta material fi nns en del 

tunna avslag med markerade slagbulor och krusta, som talar för en inledande knackstens-

slagning. Tunna avslag med vingformade plattformsrester talar för att kärnorna fi nbear-

betats med hornklubba eller möjligen mjuk knacksten för att möjliggöra framställning av 

punsslagna eller tryckta mindre spån och mikrospån. I den sydvästskandinaviska fl intan 

förefaller dessa att utgöra den vanligaste produkten. 

Antalet sticklar tillverkade med stickelavslag är mycket få. Istället har många eggar 

en bruksretusch på ena sidan som talar för att de använts som hyvlar. Dessa eggar före-

kommer främst på något kraftigare bitar av ett par millimeter tjocklek, som möjliggör 

en eggvinkel på omkring 90 grader. Det fi nns också en del små skrapretuscherade avslag, 

som kan betraktas som formella skrapor i båda typerna av fl inta.

KVARTS

Totalt insamlades 3227 bitar bearbetad kvarts, inklusive splitter, från grävenheterna. 

Av de bitar med kortex som påträff ats framgår det att både klyftkvarts och nodulkvarts 

använts. Nodulstorleken på kvartsen förefaller överlag ha varit ganska liten, någon-

stans i storleksordningen liten knytnäve eller mindre, att döma av storleken på bitarna 

med kortex.

Vid en exkursion under maj 2012 inriktad på sökande efter lokala kvartsförekom-

ster påträff ades ett mindre kvartsbrott tre kilometer sydväst om Norje Sunnansund, 

på andra sidan Vesan, strax söder om Gammalstorp (fi gur 36). I sydsluttningen av en 

berghäll fanns tydliga spår av kvartsbrytning i liten skala inom ett par kvadratmeter, 

och en mindre mängd krossad kvarts låg kvar på platsen. Detta visar att råmaterial varit 

tillgängligt och kunnat insamlas i trakten, även om inga daterande fynd gjordes vid 

kvartsbrottet. Att endast en mindre del av materialet från boplatsen bearbetats bipolärt 

talar också för god materialtillgång.
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Arbete med kvarts genererar liksom kristianstadfl intan stora avfallsmängder. En-

dast ett par procent av kvartsmaterialet består av mikrospånkärnor, kärnuppfrisknings-

avslag och tryckta mikrospån. Det är dock fullt möjligt att mycket av avfallsmaterialet 

kan relateras till framställning och preparering av mikrospånkärnor. Det förefaller som 

om mikrospån varit en väsentlig slutprodukt även i detta material.

Tolkningen av arbetsprocessen utifrån avfallsmaterialet är att nodulerna först sla-

gits med knacksten, eftersom många av de större bitarna med kortex har grövre platt-

formar och slagbulor än det övriga materialet. Även puns bör ha använts, att döma av 

förekomsten av fi nare proximaländar. Förarbetena har spår av bearbetning både i rikt-

ning från plattformen och även underifrån för att skapa lutning på kärnbotten. I denna 

del av processen har sannolikt många av de tunnare större avslagen tillkommit som en 

användbar biprodukt. Därefter har kärnan putsats med hornklubba eller möjligen mjuk 

knacksten vid behov, att tolka utifrån inslaget i materialet av små avslag med vingfor-

made plattformar, innan det har varit möjligt att trycka mikrospån. 

Det fi nns ett mindre inslag av en genomskinlig, glasartad kvarts i materialet. Denna 

har varit svårarbetad och ofta splittrats eller spruckit, vilket är tydligt genom ett fl ertal 

försök till tryckta mikrospån i materialet. Något enstaka glasaktigt mikrospån påträf-

fades, men de få mikrospån som framställts i materialet bör ha varit eftertraktade och 

därmed inte kvarlämnade på platsen.

Figur 36 Kvartsbrott vid Gammals-

torp (översikt och detalj).

Quartz quarry at Gammalstorp (over-

view and detail).
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Tabell 18 Antal kvartskärnor per lager.

Number of quartz cores per layer.

Kontext

Context

Mikrospånkärnor

Microblade cores

Plattformskärnor

Platform cores

Övriga kärnor

Other cores

Totalt antal kärnor

Total number of cores

Det äldre lagret (L111)

The older layer
20 10 5 35

Det äldre lagret (L111)

fyndinsamlingsområde 1001645

The older layer, find collection 

area

15 13 2 30

Det yngre lagret (L110)

The younger layer
8 5 4 17

Utkastlagret (L112)

The refuse layer
2 2 5 9

Figur 37 Mikrospånkärnor i kvarts 

(F1930, OF1001645, L111). Teckning Bo 

Knarrström.

Quartz microblade cores. Drawing by 

Bo Knarrström.

1 cm

Kärnor av kvarts

Antalet kärnor och kärnfragment i kvartsmaterialet är relativt stort i förhållande till ma-

terialets omfattning. Sammanlagt är antalet kärnor och större kärnfragment från den 

rutgrävda ytan 61 stycken, och därutöver tillkommer 30 kärnor från en koncentration i 

det äldre lagret som undersökts extensivt (OF1001645, fi gur 37, tabell 18). 

Det stora fl ertalet av kärnorna är mikrospånkärnor/plattformskärnor, och inslaget 

av bipolärt slaget material är relativt litet. Detta talar för att råmaterialtillgången varit så 

god att de bipolära avslag som varit möjliga att tillverka av kärnresterna inte efterfrågats 

i större utsträckning. Det talar också för att mikrospåntillverkning varit den huvudsak-

liga avsikten med kvartsbearbetningen.

Kärnor som saknat tydliga mikrospånavspaltningar har registrerats som plattforms-

kärnor. Inom denna kategori fi nns både kärnor med negativa avspaltningar från något 

större spån, förarbeten för mikrospånkärnor, rester av mikrospånkärnor och fragmen-

tariska kärnor. Inom kategorin övriga kärnor fi nns polygonala och bipolära kärnor.

Mikrospånkärnorna är överlag små och subkoniska, med en diameter på plattfor-

men på omkring 20–25 mm. De är ensidiga, med en front som täcker mellan 20–50  

av kärnan. Fronthöjden varierar på mellan 10 och 30 mm. Plattformarna är släta, och 

uppfriskningar av fronten har huvudsakligen skett genom frontavslag/blocksidesavslag, 

oftast slagna från plattformen. Formen på kärnornas botten varierar från spetsig till 

plan. Mikrospånavspaltningarna är relativt jämna, och kärnornas storlek talar för att 

de inte varit handhållna (se Gustafsson & Nordin 2010:76). Tryckteknik eller möjligen 

indirekt teknik är de metoder som kan användas för framställning av mikrospån från 

kärnor av denna storlek. Storleken på mikrospånen och utseendet på plattformarna 

talar för att spånen tryckts.
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Spån och mikrospån av kvarts

I kvartsmaterialet fi nns 13 spån och spånfragment (tabell 19). Dessa är mellan 10 och 17 

mm breda och 20 till 40 mm långa, med relativt parallella sidor och mer eller mindre 

tydlig dorsal ås. De är raka, med bred oval plattform och tydlig slagbula. De kan sam-

mankopplas med förekomsten av plattformskärnor. Många avslag i motsvarande stor-

lek är också långsmala och lätt spånliknande, och det förefaller som om detta varit en 

biprodukt vid framställningen av mikrospånkärnor. 

Antalet mikrospån är betydligt fl er, 80 stycken. Dessa är 5–9 mm breda och 11–24 

mm långa. Gränsen mellan mikrospån och spån har dragits mellan 9 och 10 mm, utan 

uppmätning. Att gränsen mellan mikrospån och spån hamnat vid ett annat intervall än 

fl intan beror på att de spån som är mer än 10 mm breda är grövre och mer asymmetriska. 

Utseendemässigt skiljer de sig alltså från det som kategoriserats som mikrospån. Mikro-

spånen har också mindre plattformar, ibland sönderslagna och med en ganska stor vari-

ation i utseendet även om många plattformar är små och spetsovala. En del bär spår av 

kärnkantspreparering, och fl ertalet har små distinkta slagbulor.

Slitspårsanalyser av kvarts

Ett urval av 42 större kvartsbitar (med egglängder på uppåt 2 cm) från ett fl ertal kvarts-

koncentrationer inom undersökningsytan har genomgått slitspårsanalys (bilaga 12). 

Urvalet för analysen gjordes med fokus på eggar lämpliga för slitspårsanalys, oavsett 

om föremålet tolkats som avfall eller redskap. Avsikten med analysen var främst att få 

en tydligare bild av om större kvartsföremål från platsen använts som redskap, eller om 

fokus för kvartsbearbetningen snarare legat på mikrospånframställning.

Av de 42 bitarna hade 11 spår av användning, vilket kan ses som en ganska hög an-

del utifrån urvalet. Bitarna med slitspår var jämnt spridda över ytan, och det fanns 

inga antydningar till koncentrationer. Slitspåren var ofta otydliga, vilket kan tala för 

en tillfällig användning. Kvartsbitarna hade använts till varierande typer av arbete på 

varierande material. De fl esta redskapen hade spår av sågande och skrapande rörel-

ser, och av de kontaktmaterial som varit möjliga att tolka märktes en viss övervikt av 

hårdare material som ben/horn och trä. Resultaten från analysen skulle kunna tolkas 

som att större bitar av kvartsmaterialet kan ha använts ad hoc då de funnits tillgäng-

liga, men också att en del kvartsavslag använts mer långvarigt som redskap, vilket in-

nebär att även avslagsmaterialet har utgjort en väsentlig resurs. Det krävs dock slit-

spårsanalyser även av fl intmaterialet för att resultaten ska kunna ses i ett sammanhang 

och tolkas utförligare.

Tabell 19 Antal spån och mikrospån av kvarts per lager.

Number of quartz blades and microblades per layer.

Kontext

Context

Mikrospån

Microblades

Spån

Blades

Det äldre lagret (L111) The older layer (L111) 41 9

Det yngre lagret (L110) The younger layer (L110) 24 3

Utkastlagret (L112) The refuse layer (L112) 15 1
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BERGARTSMATERIAL

Sammanlagt fi nns i bergartsmaterialet från grävenheterna 268 avslag, 18 yxor och 

yxfragment, 5 möjliga yxämnen, 28 hela och fragmenterade slipstenar, 5 fragment av 

“skafthåls-klubbor” samt 32 knackstenar (tabell 20a–c). Därutöver ingår även ett litet 

antal obearbetade råmaterial som framstått som avvikande i materialet, exempelvis 

granater och skiff er. Ytterligare 3 yxor påträff ades i matjorden i anslutning till boplat-

sen, och 1 yxa påträff ades på det södra impedimentet.

UV Gal har i två omgångar bergartsbestämt delar av materialet. I den första 

omgången ingår 11 yxor, 1 vittrad möjlig yxa, fyra fragment av en eller två “skafthåls-

klubbor” och fyra fragment av avvikande bergartsmaterial (bilaga 4). Samtliga yxor 

är tillverkade i diabas och klubbfragmenten i kvartsit-sandsten. De övriga fragmenten 

består av glimmerskiff er med granater, skiff er med fossil, en möjlig granitoid samt 

kvartshaltig kalksten/krita. 

I en andra omgång har ett urval på 140 avslag från den rutgrävda ytan bergarts-

bestämts (bilaga 5). Av dessa är hälften av diabas, en fj ärdedel av porfyrisk ryolit och 

resten av sandsten/kvartsit. Den porfyriska ryoliten har utseendemässiga likheter med 

den smålandsporfyr som använts i kalmartrakten, och är troligen likvärdig ur en 

teknologisk synvinkel. 

Utöver detta material har en del kvartsit och sandsten identifi erats vid basregistre-

ringen. En del av materialet är dock endast registrerat som bergart. 

Avslagsmaterialet innehåller troligen både av rester från yxeggsuppskärpningar och 

enklare redskap. Ett fåtal spånliknande avslag har noterats, men merparten av avslagen 

utgör mindre bitar utan enhetlig form, där en del bör ha varit möjliga att använda som 

eggredskap, och andra bitar utgör avfall. Två polygonala mindre kärnor i diabas respek-

tive porfyrisk ryolit kan knytas till denna typ av redskapsproduktion. I materialet fi nns 

också ett par mikrospånliknande fragment, samt en möjlig mikrolit, men inga av dessa 

föremål är kompletta eller morfologiskt otvetydiga. 

Yxorna i materialet förefaller inte vara tillverkade på plats, att döma utifrån antalet 

bergartsavslag. Yxorna är av något varierande utseende, med rundovalt tvärsnitt och 

med både slipade och oslipade eggar (fi gur 38b). Fyra möjliga yxämnen eller möjligen 

kraftigt vittrade yxor påträff ades också på platsen. Utöver yxorna som presenteras i ta-

bellen nedan påträff ades tre bergartsyxor i matjorden i anslutning till den mesolitiska 

boplatsytan, samt en på det södra impedimentet. 

Fragmenten av “skafthålsklubbor” är tillverkade i ett relativt fi nkornigt sandstens-/

kvartsitmaterial och förefaller delvis slipade. Hålen är dubbelkoniska, gjorda från två 

håll. Tre av fragmenten kan sammanpassas (fi gur 38a).

Slipstensfragmenten har spår av slipning som storleksmässigt kan passa med yxor 

eller andra halvstora föremål. Storleken på slipstenarna varierar från mycket småfrag-

ment till en större slipsten på 4,5 kg med två slipytor, som låg i lager 112 i anslutning till 

en nedslagen stör och en större sten.
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Tabell 20a–c Bergartsmaterialet från boplatsen uppdelat i typologiska kategorier.

Flint material from the settlement divided into typological categories.

A. Material från gräv- och 

fyndenheter L110

Context L110

Bergart 

ospec, antal

Stone 

unspecified, 

number

Diabas, 

antal

Diabase, 

number 

Kvartsit, 

antal

Quartzite, 

number 

Ryolit, antal

Rhyolite, 

number 

Sandsten 

antal

Sandstone , 

number

Sandsten-

kvartsit 

antal

Sandstone- 

quartzite , 

number

Föremål 

totalt antal

Objects, 

total number

Avslag

Flakes

6 22 9 37 2 4 80

Kärnor

Cores

0 0 0 0 0 0 0

Knackstenar

Hammer stones

4 0 0 0 0 0 4

Slipstenar och slipstensfragment

Grinding stones and fragments

2 0 0 0 0 0 2

Yxa

Axe

0 2 0 0 0 0 2

Vittrad yxa/yxämne

Mouldered axe/unfinished axe

0 0 0 0 0 0 0

Fragment av yxa

Axe fragment

0 1 0 0 0 0 1

Eggavslag/eggfragment från yxa

Edge rejuvenation/edge fragment 

of axe

2 0 0 0 0 0 2

Fragment av “skaft hålsklubba”

Fragments of “mace”

0 0 0 0 0 0 0

Övrigt (tex fossil, pyrit, möjliga 

råämnen)

Miscellaneous (eg fossils, pyrite, pre-

forms)

6 0 0 0 0 0 6

TOTALT 20 25 9 37 2 4 97

B. Material från gräv- och 

fyndenheter L111

Context L111

Bergart 

ospec, antal

Stone 

unspecified, 

number

Diabas, 

antal

Diabase, 

number 

Kvartsit, 

antal

Quartzite, 

number 

Ryolit, antal

Rhyolite, 

number 

Sandsten 

antal

Sandstone , 

number

Sandsten-

kvartsit 

antal

Sandstone- 

quartzite , 

number

Föremål 

totalt antal

Objects, 

total number

Avslag

Flakes

26 49 49 40 7 1 172

Kärnor

Cores

0 1 0 0 0 0 1

Knackstenar

Hammer stones

23 0 0 0 0 0 23

Slipstenar och slipstensfragment

Grinding stones and fragments

21 1 0 0 0 0 22

Yxor

Axes

0 2 0 0 0 0 2

Vittrad yxa/yxämne

Mouldered axe/unfinished axe

3 2 0 0 0 0 5

Fragment av yxa

Axe fragments

4 0 0 0 0 0 4

Eggavslag/eggfragment från yxa

Edge rejuvenation/edge fragment 

of axe

1 0 0 0 0 0 1

Fragment av “skaft hålsklubba”

Fragments of “mace”

0 0 0 0 0 5 5

Övrigt (t ex fossil, pyrit, möjliga 

råämnen)

Miscellaneous (eg fossils, pyrite, pre-

forms)

6 0 1 0 3 0 7

TOTALT 84 55 50 40 10 6 245
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C. Material från gräv- och 

fyndenheter L112

Context L112

Bergart 

ospec, antal

Stone 

unspecified, 

number

Diabas, 

antal

Diabase, 

number 

Kvartsit, 

antal

Quartzite, 

number 

Ryolit, antal

Rhyolite, 

number 

Sandsten 

antal

Sandstone , 

number

Sandsten-

kvartsit 

antal

Sandstone- 

quartzite , 

number

Föremål 

totalt antal

Objects, 

total number

Avslag

Flakes

2 4 3 6 0 1 16

Kärnor

Cores

0 0 0 1 0 0 1

Knackstenar

Hammer stones

4 0 0 1 0 0 5

Slipstenar och slipstensfragment

Grinding stones and fragments

4 0 0 0 0 0 4

Yxor

Axes

0 3 0 0 0 0 3

Vittrad yxa/yxämne

Mouldered axe/unfinished axe

0 0 0 0 0 0 0

Fragment av yxa

Axe fragments

1 2 0 0 0 0 3

Eggavslag/eggfragment från yxa

Edge rejuvenation/edge fragment 

of axe

0 0 0 0 0 0 0

Fragment av “skaft hålsklubba”

Fragments of “mace”

0 0 0 0 0 0 0

Övrigt (t ex fossil, pyrit, möjliga 

råämnen)

Miscellaneous (eg fossils, pyrite, pre-

forms)

10 0 0 0 0 0 10

TOTALT 21 9 3 8 0 1 42

Figur 38a Delar av ”skaft hålsklubba” 

från lager 111. Tre delar ingår i F1975, 

den fjärde delen utgörs av F1969 nere 

till vänster. Foto: Ola Kronberg.

Parts of a stone mace from layer 111. 

Three pieces come from F1975 and the 

fourth from F1969, bottom left .

2 cm
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Figur 38b Yxor av diabas. Övre raden från lager 112: F856, F858, F859 och 860 (två delar av samma yxa). Undre raden F1002 (lager 111), F1979 

(lager 111), F2058 (lager 110). Foto: Ola Kronberg.

Diabase axes. Top row from layer 112: F856, F858, F859 och 860 (two parts of the same axe). Bottom row F1002 (layer 111), F1979 (layer 111), F2058 

(layer 110).

5 cm
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Osteologiska analyser av det mesolitiska materialet

Adam Boethius

Forskning kring tidigmesolitisk jakt och fångst i Sydskandinavien har länge varit för-

knippad med danska boplatser. Utgångspunkten har ofta varit de stora material som 

grävdes fram under början av 1900-talet på klassiska lokaler som Mullerup, Sværdborg 

och Holme gaard (Sarauw 1903, Johansen 1919, Blankholm 1993, Rowley-Conwy 1993). 

Under senare halvan av förra århundradet medförde tillkomsten av en del skånska arkeo-

logiska undersökningar av maglemosekulturen att bilden av det tidigmesolitiska samhäl-

let kunde nyanseras ytterligare (Larsson 1978). De tidigmesolitiska lokalerna med bevarat 

benmaterial utgörs av inlandsboplatser och på grund av den lägre kustlinjen under peri-

oden saknas tidigare kustboplatser från maglemosekultur i Danmark och Skåne. Jakten, 

fångsten och fi sket under tidigmesolitikum i Sydskandinavien har därför i huvudsak en-

dast kunnat beskrivas utifrån vad som har tolkats som jaktplatser som främst utnyttjats 

under sommarhalvåret. 

Ett problem med dessa tidiga material är att de inte är framgrävda på samma sätt som 

vid dagens arkeologiska undersökningar, vilket innebär att materialet inte är sållat och 

att de rumsliga uppdelningar som vi idag har möjlighet att skönja, med hjälp av mod-

erna inmätningsmetoder, förblir dolda. För det osteologiska materialet från dessa tidigt 

påträff ade material innebär detta också problem kring tolkningen av dem. Exempelvis 

har bensammansättningen inte kvantifi erats närmare och det kan därför vara svårt att 

förhålla sig till de olika arternas individuella betydelse. Det förekommer inte heller alltid 

ordentliga sammanställningar om vilka element som förekommer för de olika arterna och 

vad det innebär för jakt och tillvaratagande av djurkropparna. Det är svårt att bilda sig 

en uppfattning om åldersuppdelningen för de olika djuren eftersom inga studier av det 

har publicerats. Människans förhållande till djuren och jakten är oklar, vilket är ett stort 

problem för tolkningen av dessa boplatser och även för förståelsen av hela tidsperioden. 

På senare år har det kommit en hel del publikationer om tidigmesolitikum där man 

studerat nya material, men även där man på nytt analyserat vissa av de äldst utgrävda 

benmaterialen (Carter 2001, Leduc 2013, Magnell i tryck). Detta gör att man kan börja 

se de gamla materialen i ett nytt ljus och med ny kunskap som följd. Dessvärre kan man 

inte göra något åt hur de grävts och vad som samlats in, varför man aldrig kommer att 

få en klar bild av aktiviteterna på dessa boplatser, eftersom benen från de minsta dägg-

djuren samt majoriteten av alla fi skben aldrig registrerades eller tillvaratogs. Trots att 

det grävts en hel del i Skåne och i Danmark de senaste åren saknas många pusselbitar i 

förståelsen för det tidigmesolitiska samhället, och förfl yttar man sig öster om Ringsjön 

i Skåne till Blekinge och Småland är kunskapen högst begränsad. Blekinge framträder 

som en vit fl äck på kartan och bortsett från ett fåtal lösfynd har inga mesolitiska benma-

terial påträff ats i regionen, förrän nu.

Lokalen Norje Sunnansund har, genom de goda bevaringsförhållandena av organ iskt 

material för en boplats i kustzonen, kunnat bidra med en fördjupad förståelse för det 

tidigmesolitiska samhället i Sydskandinavien. Benmaterialet från Sunnansund har alla 

förutsättningar som krävs för att ytterligare kunna nyansera kunskapen om den meso-

litiska människan och dennas livsföring. Det härrör huvudsakligen från tre olika lager, 

varav två är markhorisonter och ett utkastlager i den intilliggande sjön. Därtill fanns det 

en rännliknande anläggning, omgiven av pinn- och stolphål, innehållande framförallt 

fi skben. Benmaterialet uppvisar en stor artrikedom med bra bevarandeförhållande, vilket 

möjliggör tolkningar av jakt, fångst och fi ske. Materialet är dokumenterat med digitala 

inmätningar och hela den rutgrävda ytan är vattensållad, vilket innebär att man inte har 

missat ben från mindre djur som exempelvis fi sk. Materialet har därigenom potential att 

kunna ge en så rättvisande bild som möjligt av hur människorna levde, vad de levde av 

och hur de förhöll sig till det omgivande landskapet. 
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SYFTE OCH MÅLSÄTTNING MED DEN OSTEOLOGISKA ANALYSEN

Syftet med de arkeologiska undersökningarna var att klargöra ett fl ertal aspekter kring 

den mesolitiska boplatsen: dess ekonomi, funktion, interna struktur och kronologi. Även 

den lokala paleomiljön och utnyttjandet av olika resurser och biotoper i landskapet skulle 

kartläggas. Genom undersökningen var förhoppningen att med jämförelser av samtida 

överlagrade boplatser i Sydskandinavien skulle kunna ge en mer nyanserad bild såväl 

fauna historiskt som kulturhistoriskt. Samtliga av dessa övergripande frågeställningar får 

ses som en del av det generella syftet för de osteologiska analyserna. 

Mer specifi kt var syftet med de osteologiska analyserna att få en ökad kunskap om 

storviltjakt, fångst av pälsvilt och marina däggdjur samt fi ske, samt att studera ben- och 

hornhantverk från tidigmesolitikum. Det animalosteologiska materialet skulle analyseras 

med avseende på artsammansättning, anatomisk fördelning och säsongsmässighet. Ana-

lyserna skulle dels syfta till att komplettera övriga paleoekologiska analyser genom re-

konstruktion av faunan, dels ingå i tolkningen av boplatsens funktion och aktiviteter. 

Syftet med att analysera artfördelningen var att undersöka vilka resurser som ut-

nyttjats och att belysa boplatsens funktion. Det fanns en potential i materialet för att 

belysa boplatsens funktion och studera om den varit specialiserad för jakt, fångst av 

pälsvilt eller fi ske, eller haft karaktären av en basboplats. Därutöver skulle en analys av 

den anatomiska fördelningen, av jaktbyten och säsongsmässighet bidra till förståelsen 

av boplatsens funktion och användning. Analysen av den rumsliga spridningen av det 

osteologiska materialet tillsammans med analyser av slakt och bearbetningsspår skulle 

bidra till tolkningen av strukturerna inom boplatsen. 

Konkret har detta inneburit att ett antal frågor ställts till materialet:

• Vilken betydelse har det närliggande havet och den intilliggande sjön haft för män-

niskorna vid Sunnansund och hur har man utnyttjat dess resurser?

• Vilken funktion har platsen haft?

• Under vilken säsong på året har platsen nyttjats?

• Hur ser den anatomiska fördelningen ut? Vad skiljer de olika arterna åt och vad inne-

bär det?

• Hur har klövviltsjakten bedrivits och vilka arter fi nns representerade och i vilken om-

fattning har de förekommit?

• Vilken betydelse hade fångst av pälsvilt?

• Hur har säljakten bedrivits och vilka sälarter förekommer samt går det att skönja en 

riktad jakt mot vissa arter och åldersgrupper?

• Hur har fi sket gått till, vilka arter har fångats och vilken betydelse har fi sket haft för 

ekonomin?

• Hur ser ben- och hornhantverket ut, vilka kroppsdelar har använts och från vilka ar-

ter kommer de samt vilka sorters redskap har man framställt? 

• Hur ser spridningsmönstret av benmaterialet ut, går det att spåra aktiviteter och en-

skilda händelser?

• Finns det några belägg för rituella aktiviteter?

Under grävningens gång kom dessa frågeställningar att nyanseras och det uppkom nya 

frågor som krävde sina svar varav de allra viktigaste förmodligen var:

• Vad innebär den stora mängden fi skben, hur ser spridningsbilden ut och vad betyder 

det för förståelsen av fi skets betydelse under tidsperioden?

• Vilken funktion har fi skbensrännan som påträff ades nergrävd i leran haft? 

Under den arkeologiska utgrävningens gång och under efterarbetet med de osteologiska 

analyserna har många frågor dykt upp. I vissa fall har även svaren kunnat skönjas medan 
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de i andra fall lett till insikter om vad man i framtiden bör undersöka eller hålla utkik 

efter. Målsättningen har från första början varit att bättre förstå människorna som en 

gång bodde vid Vesans strand och efterlämnade sitt avfall. Denna osteologiska analys tar 

sitt avstamp i de ledtrådar som avfallet utgör och är därigenom ett försök till att belysa 

en avlägsen tid som länge varit outforskad i Blekinge. 

METOD

Redan från förundersökningarna av lokalen stod det klart att det osteologiska mate-

rialet uppvisade en stor artrikedom samtidigt som det föreföll vara förhållandevis om-

fångsrikt och med en riklig förekomst av fi skben (Boethius & Magnell 2010). Därmed 

kunde man redan under fältarbetet av den särskilda undersökningen involvera osteolo-

gisk kompetens för att optimera kunskapsutvinningen från benmaterialet. Det ledde till 

att en osteolog var närvarande redan från starten av utgrävningen och kunde därmed 

medverka till att benmaterialet fi ck en hög prioritering redan i fält. Konkret innebar 

det en kontinuerlig överblick över benmaterialet, vilket ledde till riktade insatser mot 

osteologiskt intressanta områden samt att sållning med fi nmaskigt vattensåll på 2,5 mm 

prioriteriterades inom stora delar av det undersökta området i kombination med löpande 

kontroller med 1 mm maskstorlek på sållen. Allt material från den rutgrävda delen av 

undersökningsytan som inte vattensållades med fi nmaskiga såll undersöktes istället i 

vattensåll med 4 mm maskstorlek, med löpande sampling med 2,5 mm maskstorlek (se 

Metodanvändning). Ambitionerna var initialt att analysarbetet av däggdjursbenen skulle 

löpa parallellt med utgrävningen, men på grund av osteologiskt komplicerade omstän-

digheter i form av stora mängder fi skben i en anläggning (A19313, fi skbensrännan) fi ck 

detta bortprioriteras och i fält låg fokus istället på att ha en överblick och rikta de arkeo-

logiska insatserna mot tillvaratagandet av benmaterialet.

Analys

I den följande analysen registrerades, räknades och vägdes initialt alla obestämbara frag-

ment. I samband med detta vägdes och registrerades också samtliga fi skben. Analysen 

fortskred därefter med identifi ering av den bestämningsbara delen av benmaterialet som 

bestämdes till art, element och sida med hjälp av referenssamlingarna vid Lunds uni-

versitets biologiska museer och avdelningen för historisk osteologi, Köpenhamns uni-

versitets zoologiska museum samt med hjälp av de osteologiska referenssamlingarna vid 

Riksantikvarieämbetet UV Syd.

För att spara in tid vid fi skbensanalysarbetet och på grund av svårigheter med att 

skilja olika karpfi skar från varandra valdes två element ut för artspecifi k karpfi sksidenti-

fi ering: svalgbenet (os pharyngea) samt nackkondylen (basioccipitale) (Enghoff  1987). 

Dessa element har bestämts ner på artnivå medan samtliga övriga karpfi skben enbart 

bestämts till familj. 

Kvantifiering

Kvantifi ering av förekommande arter baseras på antal fragment NISP (number of iden-

tifi ed specimens) samt minsta antalet individer från varje art, MNI (minimal number 

of individuals). Även elementrepresentation MNE (minimal number of elements) och 

kroppsdelsrepresentation MAU (minimal animal unit) presenteras för att kunna tolka 

näringsstrategier. 

MNI har beräknats med hänsyn till ålder och överlappande delar av ett element, 

men utan hänsyn till kön, storlek eller subjektiva bedömningar baserade på bentextur, 

färg etc. Vid MNI-beräkningarna av människa har samtliga möjliga medel använts för 

att urskilja olika individer. Beräkningarna av människa har även gjorts i samråd med 

Caroline Ahlström-Arcini för att få input från en specialiserad humanosteolog. De olika 

fragmenten har också vägts, men eftersom det skiljer så pass mycket i vikt mellan olika 
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arter har detta inte använts till att jämföra den inbördes fördelningen mellan olika ar-

ter. Vikten kan dock användas då man jämför med samma art från andra lokaler även 

om man får vara medveten om att benets bevarandegrad har stor betydelse för dess vikt 

samt att smuts och grus som inte blivit helt borttvättat också påverkar ett fragments 

vikt. Medelvikten kan användas för att ge en indikering om vilken fragmenteringsgrad 

ett material har, vilket har betydelse för hur man ska tolka de aktiviteter som ägt rum 

på lokalen samt vad benen utsatts för under tiden de legat begravda i marken. 

Åldersbedömning

Åldersbedömning har huvudsakligen baserats på epifyssammanväxningar, tandbild-

ning och tandslitage, men storlek och textur på benen har också använts för att identi-

fi era unga individer. I enstaka förekommande fall har även storleken på benen använts 

för att identifi era foster. 

• Vildsvin har åldersbestämts utifrån epifysstatus enligt Bull and Payne (1982) samt 

med tandslitage enligt Grant (1982) med åldersattribuering av slitage och tandfram-

brott enligt Magnell (2006, paper 4) och tandbildning enligt Magnell (2006, paper 6). 

• Få studier har gjorts på epifyssammanväxningen på kronhjort, i förekommande 

fall har Bosold (1968) använts på tåben och mellanhands-/mellanfotsben. I övrigt 

har studier på vitsvanshjort (Purdue 1983), rådjur (Noe-Nygaard 1987) och älg (Ire-

gren 1975) använts. Detta eftersom det saknas större studier gjorda på kronhjort 

och även om exempelvis rådjur har en tidigare epifyssammanväxningsålder så tycks 

hjort-djur uppvisa en liknande utvecklingskurva, varpå dessa arter använts i brist på 

and ra lämpliga alternativ. Dessvärre har få tänder från kronhjort bevarats och inga 

av dem i en käke, varpå tandstatus enbart kan baseras på lösa tänder. Dessa är dock 

samtliga färdigbildade varpå Carter (1998) ej kunnat användas med större framgång. 

I ett fall var occlusionsytan på en tredje molar bevarad varpå en grov uppskattning 

kunde göras baserat på tandslitage (Habermehl 1961).

• Rådjur har åldersbestämts utifrån epifysstatus på det postkraniala skelettet enligt 

Noe-Nygaard (1987), men med en tillämpad uppdelning i tidigt, mellantidigt re-

spektive sent sammanväxande element enligt modell från O`Connor (1982), samt 

med hjälp av tandslitage enligt Habermehl (1961) på lösa tänder och käkar. Ett fåtal 

tänder har även bestämts efter tandbildningen enligt Carter (1997). 

• Uroxe har med anledning av att det inte går att göra några studier på uroxe och dess 

tandbildning, tandslitage eller epifyssammanväxning varit komplicerad att säkert 

åldersbestämma och det är vanskligt att tillskriva någon exakt ålder till djuren. Då 

uroxen är nära släkt med moderna nötkreatur har istället sammanväxningsscheman 

för dess domesticerade form använts enligt Vretemark (1997). Även tandbildning för 

nötkreatur har använts för att grovt uppskatta ålder enligt Brown m fl  (1960).

• Säl har åldersbestämts med hjälp av epifyssammansättningen enligt Storå (2001) 

och i förekommande fall fosterbensstorleken. Med anledning av att sälar är svåra att 

åldersbestämma har de enbart delats in i fem åldersgrupper beroende av när epifyser na 

växer samman med diafysen på olika ben. Åldersgrupperna är enligt följande: foster/

nyfödda, årlingar, unga, unga adulta, äldre adulta. 

• Älg har åldersbestämts utifrån epifysstatus enligt Iregren (1975).

• Skogsmård har åldersbestämts utifrån epifysstatus enligt Trolle-Lassen (1986).

• Utter har åldersbestämts utifrån epifysstatus enligt Zeiler (1988). 

• Hund har åldersbestämts utifrån epifysstatus enligt Habermehl (1961).

• Brunbjörn har åldersbestämts utifrån epifysstatus enligt Weinstock (2009).

• Bäver har åldersbestämts utifrån epifysstatus enligt Fandén (2005).

• Människa har åldersbestämts utifrån tandslitage enligt Smith (1984) och Miles (1962) 

därtill har även Ubelaker (1978) använts för tandbildning och tandframbrott samt 

(Meindl & Lovejoy 1985) för sutursammanväxningar i kraniet. 

Övriga arter där fullgoda studier saknas har åldersbedömts tillhöra juvenila/adulta in-

divider baserat på epifysstatus.
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Könsbedömning

Det har generellt sett varit problematiskt att identifi era olika kön på djuren eftersom 

materialet har varit så pass fragmenterat. För rådjur har könsfördelning baserats på 

bäckenbenets utformning, mer specifi kt på rectusgropens ( fossa musculus) utformning 

enligt Lemppenau (1964). Svinen har könsbedömts morfologiskt utifrån hörntändernas 

utformning i över och underkäke (Mayer & Brisbin 1988). Hjorthornen har inte använts 

till könsbedömning då enbart handjuren har horn, eftersom det inte ger någon infor-

mation om hur könsfördelningen ser ut på platsen. Skallfasta horn har dock använts 

efter som detta område på honkalvariet också är könsindikerande. I övrigt har det en-

bart använts osteometri för att avgöra i vilken omfattning man jagat han- och hondjur 

hos djurarter med uttalad könsdimorfi sm. På grund av ett visst överlapp i storlek mellan 

hanar och honor som djurarter är detta en något osäker metod och kan användas för att 

uppskatta könsfördelning i en population, men inte för könsbedömning av enskilda ben.

Osteometri

De osteometriska måtten är för däggdjur och fågel tagna enligt von den Driesch (1976) 

med enstaka tandmått på vildsvin enligt Payne & Bull (1988) och för fi sk efter Morales 

& Rosenlund (1979). För storleksberäkningar på fi sk har första halskotan på mört an-

vänts genom regressionsformel enligt Enghoff  (1987). 

Jämförelsematerial

För att utöka förståelsen för benmaterialet från Norje Sunnansund har materialet ofta 

satts in i ett sammanhang där det relateras till andra kända lokaler från samma tids-

period. Därför har måttuppgifter, artsammansättningar och andra uppgifter ur de res-

pektive jämförelsematerialen inhämtats från publikationerna i tabell 21.

Ageröd I:HC Larsson 1978, Magnell i tryck, Magnell 2006, Magnell opubl

Ageröd I:B Lepiksaar 1978, Magnell i tryck, Magnell 2006, Magnell opubl

Ageröd I:D Lepiksaar 1978, Magnell i tryck, Magnell 2006, Magnell opubl

Ringsjöholm Jansson m fl 1998, Magnell i tryck, Magnell 2006, Magnell opubl

Ageröd V Lepiksaar 1983a, Magnell i tryck, Magnell 2006, Magnell opubl

Tågerup, fas I och II Eriksson & Magnell 2001

Segebro Lepiksaar 1982, Magnell 2006

Hög Iregren & Lepiksaar 1993

Ageröd III Magnell i tryck, Magnell 2006, Magnell opubl

Holmegaard I Broholm m fl 1924

Mullerup syd Sarauw 1903, Leduc 2013

Lundby II Rosenlund 1980

Sværdborg I (1919) Johansen 1919

Sværdborg I (1976) Aaris-Sørensen 1976

Sværdborg II Rosenlund 1971

Ulkestrup Lyng Noe-Nygaard 1995

Mosegården III Møhl 1984

Kongemose Noe-Nygaard 1995

Balltorp Jonsson 1996

Bua Västergård Lepiksaar 1983b

Bökeberg III Eriksson & Magnell 2001b

Södra Lindved Magnell opublicerat

Sjöholmen Magnell opublicerat

Præstelyngen Noe-Nygaard 1995

Muldbjerg I Noe-Nygaard 1995

Ringkloster Enghoff  1998

Tabell 21 Referenser till jämförelse-

materialen.

References used for compilation. In 

order to expand the understanding of 

the bone material from Norje Sunnan-

sund, the material has been related to 

other known materials from the same 

time period. Measurement data, taxo-

nomic and other information from the 

comparative materials have been ob-

tained from the publications listed in 

this table.
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TAFONOMI

Inom begreppet tafonomi ryms allting som påverkar ett organiskt material, från det att 

det ingår i den levande biosfären till att det transformeras till den döda litosfären samt 

de processer som påverkar de organiska ämnena under denna transformation (Efremov 

1940). För den osteologiska tolkningens del innebär det allting som påverkat benen från 

hur de människor man ämnar studera valt sin jaktstrategi till det att de fällt ett djur, 

vad de tagit hem till boplatsen, hur de behandlat det som tagits hem, hur man tillagat 

och konsumerat djuren, hur och var man deponerat dem, hur förhållandena sett ut när 

de deponerades och vad som hänt under de årtusenden som det som deponerades legat 

där. Begreppet innefattar även det som vi påverkar det studerade materialet med i nutid. 

Det vill säga från den beslutsfattande delen att man ska exploatera ett visst område till 

där arkeologerna bestämmer sig för var de ska gräva, varför de hittar något just här och 

vilka metoder de använt för att hitta det. Det inkluderar även vilka metoder vi använt 

för att gräva ut materialet, vilken kompetens arkeologerna besitter, vilka hjälpmedel vi 

har haft till vårt förfogande och hur vi sållar jordmassorna. I slutänden omfattar även 

tafonomin det som väljs ut för vidare studier, osteologens kompetens vid analys och till 

sist vad som publiceras och beforskas (Noe-Nygaard 1987; Lyman 1994). 

Förenklat kan man alltså säga att tafonomin omfattar allting som har någon som helst 

påverkan på att man i slutänden tolkar en plats (och i det här fallet ett benmaterial) på 

ett visst sätt. Dessa tafonomiska processer gör att sammansättningen av det som ham-

nar i en slutgiltig tolkning av en plats inte är en avspegling av hur exempelvis faunan såg 

ut under aktuell tidsperiod, utan det är ett sätt att förklara och förstå de processer som 

påverkat materialet genom tiden och på så vis uttolka det man är intresserad av. I detta 

fall är vi intresserade av vad människorna som levde på platsen Norje Sunnansund för 

ca 9000 år sedan gjorde, samt de beslut och val de gjorde i livet. Detta vill vi förstå för 

att kunna tolka varför dessa beslut gjordes och vad som ledde fram till att man gjorde 

dem samt under vilka premisser man levde och förhöll sig till sin omgivning.

Biostratonomiska processer

De första processerna som påverkar ett benmaterial, vilket också är de processer som 

vi i huvudsak är intresserade av att förstå, är de biostratonomiska processerna. Dessa 

processer omfattar det som påverkar benmaterial från ett djurs död tills det hamnar 

i jorden. Först och främst omfattar det de val människan gjort vid jakt och slakt och 

sätter helt enkelt premisserna för vilka bytesdjur som vi överhuvudtaget kan påträff a. 

Därefter kommer tillvaratagandet av materialet och vad man transporterar hem såväl 

som vad man lämnar kvar på platsen där man fäller bytet och som direkt försvinner 

som en tafonomisk förlust (om det är själva boplatsen som är föremål för undersöknin-

gen). Denna princip har påvisats många gånger i etnografi ska sammanhang, när man 

vid olika tillfällen lämnar kvar de delar av en djurkropp som man har minst använd-

ning för och som man bortprioriterar för att få hem övriga delar av kroppen med högre 

prioritet (Binford 1978; O´Connel m fl  1988). Både White (1952, 1953, 1954) och Perkins 

& Daly (1968) visade också tidigt att köttrika delar av kroppen prioriterades med ökat 

avstånd mellan boplats och kill site, varav begreppet schlepp-eff ect myntades. 

Det är dock inte alltid som köttet är det man eftersträvar vid jakt av ett djur och 

egentligen kan hela djurkroppen användas som råämne till olika former av redskapstill-

verkning etc. Det kan därför vara svårt att på förhand säga vilka delar av djurkroppen 

som är prioriterade för en viss grupp människor. Genom att studera elementrepresenta-

tionen för de olika arterna kan man dock få en viss inblick i vilka delar som varit priori-

terade för varje individuell grupp. I samband med transport av det fällda bytet ska man 

också vara medveten om att den initiala slakten på jaktplatsen kan innefatta fi leande 

av köttet från benen varpå benen kan lämnas kvar på plats medan köttet ändå trans-

porteras hem. Både uppstyckning och fi leing på plats resulterar också i mer hanterbara 
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köttstycken som lättare kan fraktas hem. Detta gör det självklart svårare att veta vilka 

delar av djuren som föredrogs, eftersom ben som har ett stort näringsinnehåll, på grund 

av att mycket kött sitter på det, kanske kan förlora sitt värde om man skär loss köttet 

på jaktplatsen (Lupo 2006:29). Det man ser av benen från de stora och mest svårtrans-

porterade djuren på boplatsen kan i så fall vara de ben som man har speciell användning 

för eller som på grund av sin utformning är svåra att fi lea på plats, till exempel rygg kotor 

(O´Connel m fl  1988, 1990).

Själva redskapstillverkningen och såväl slakt- och märgspaltningsteknik är också en 

källa för tafonomiska urval och förluster. Beroende på behovet av olika redskap kom-

mer olika delar av djurkroppen att prioriteras. Därtill kommer att när dessa delar väl är 

utvalda och redskapet är tillverkat kan det ha resulterat i att man dels får så pass om-

arbetade benfragment att man inte längre kan identifi era dem, samt att man kanske 

bär med sig en viss typ av redskap från en plats till en annan och på så vis skapas en 

snedvriden bild av hur man använt platsen och vilka djur man prioriterat. Såväl märg-

spaltning och slakt som redskapstillverkning kan ge upphov till många identifi erbara 

fragment från samma ursprungsben varvid det även är viktigt att man undersöker såväl 

MNI (minsta antal individer) som MNE (minsta antal benelement) för att man inte 

ska misstolka materialet. 

Hundar och andra asätare

Även förekomsten av djur på den arkeologiska lokalen kan påverka bevarandet av ben-

materialet, och framförallt hundar sätter ofta spår på benmaterial i form av gnagmärken. 

Hundar kan totalförstöra vissa typer av avfall (fi skrester etc) och kan även påverka de-

poneringsmönstret genom att gräva och rota i avfallshögar (Kent 1981). Gnagmärken 

på benmaterialet kan också ge en viss indikation om huruvida avfallet legat öppet och 

tillgängligt för hundar att komma åt, eller om det övertäckts omgående eller på annat 

sätt avskärmats från rotande hundar. Även andra djur kan påverka benmaterialet, det 

kan röra sig om mindre gnagare som gräver sig ner i avfallshögar och fl yttar runt ben 

och horn, som de äter på för att få i sig kalcium. Även efter att platserna övergivits kan 

djur ha påverkat förekomsten av ben, exempelvis vildsvin. Andra processer som har stor 

inverkan på materialets beskaff enhet är mekaniska och nedbrytande processer som äger 

rum på benen innan de begravts under jord.

Trampling, weathering, rooting och processer i vatten

Ett exempel på en mekanisk process som kan ske på ett benmaterial är trampling vilket 

som namnet antyder är när man trampar på ben och på så vis rispar ytan och frag-

menterar benen. Exempelvis har experiment med trampling på fi skben visat att de blir 

nästan totalförstörda när man går på dem och efter 375 steg är stora delar av fi sken to-

talförstörd (Jones 1999). För att kvantifi era och uppskatta hur stor denna påverkan har 

varit på materialet från Norje Sunnansund har det studerats påverkan av trampling 

marks på ytan av däggdjursbenen enligt Olsen & Shipman (1988). Inga graderingar av 

hur påverkade benen har varit av trampling marks har gjorts utan enbart närvaron har 

registrerats. Man ska dock vara medveten om att trampling marks enbart går att spåra 

på ben med ett välbevarat ytskikt varpå man missar alla typer av trampling marks på 

ben som är mycket vittrade i ytan. Ett sätt att kvantifi era en ytdegenerering är att un-

dersöka graden av weathering, som är ett sätt att säga hur mycket ytan påverkats av sol, 

väder och vind innan benet täcktes över. Detta har gjorts enligt Behrensmeyers (1978) 

femgradiga skala där 1 är påbörjad sprickbildning och 5 är ett ben i upplösningstill-

stånd. Eftersom en längre tid under jorden också kan bidra till att ytan luckras upp 

och försämras är det inte helt enkelt att tolka graden av weathering och det kan vara 

vanskligt att jämföra olika lokaler med olika bevaringsmöjligheter med varandra. För 

att kunna få en bättre förståelse för hur olika ben deponerats och vad som är möjligt 

att få ut av dem är studier av weathering av stor vikt.
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Andra sekundära processer, förutom påverkan orsakad av hundar och andra djur och 

som i hög grad kan anses ha påverkat materialet från Sunnansund är de processer som ägt 

rum i vattnet. Platsen har legat invid en strandkant där vattennivån har fl uktuerat genom 

åren, vilket medfört att delar av benmaterialet som annars hade påträff ats uppe på land, 

nu återfi nns utspolat i sjön. Dessa processer har lett till att de två åtskilda landlagren (la-

ger 110 och 111) har blandats ute i sjön och det är svårt att med en större säkerhet utreda 

varifrån benen i detta blandlager härrör. Processerna i vattnet kan också påverka samman-

sättningen av både fi sk och fågel på en boplats genom att det fi nns möjligheter att kadaver 

från dessa djurgrupper kan fl yta iland och blanda sig med det arkeologiska materialet. An-

nan bioturbation i form av exempelvis rötter har förmodligen inte spelat någon större roll 

för omlokaliseringen av benmaterialet. Marken har varit täckt med vatten tills i början av 

1900-talet och det rör sig framförallt om vass och vassrötter som har växt på platsen, vilkas 

rötter inte utgör ett så stort hot som exempelvis större landlevande träd. 

Sekundär inblandning 

Materialet vid Sunnansund saknar sentida sekundära inblandningar med anledning av 

ovan nämnda övertäckning av tjocka gyttjelager från Littorinatransgressionen och plat-

sens senare belägenhet på Vesans sjöbotten. Det är inte förrän i början av 1900-talet då 

utdikningen av Vesan påbörjas som en sekundär inblandning blir möjlig, och då enbart 

på delar av undersökningsområdet i form av lätt identifi erade plast-, keramik- och järnrör 

i tydliga ledningar. Innan Littorinatransgressionen äger rum fi nns det dock möjligheter 

för en sekundär inblandning mellan det äldre och det yngre skedet. Dessa två händelser 

är representerade av två olika lager och det är möjligt att viss uppblandning skett mel-

lan de två olika lagren, dels genom att man trampat ner material från det yngre till det 

äldre lagret och dels genom att man kan ha grävt ner material från den yngre fasen i 

det äldre lagret och på så vis grävt upp material och skapat en viss lokal uppblandning. 

Diagenes och postdepositionella processer

Som redan nämnts avslutas inte de tafonomiska processerna i och med att benen be-

gravs i jorden, utan de påverkas ständigt. I jorden påverkas benen först och främst av 

diagenetiska, dvs nedbrytande, faktorer vilket gör att förståelsen för avsättningsmiljön 

och markens pH-värde, syretillgången för nedbrytande organismer, markens hydrolo-

giska förhållande och genomsläpplighet samt eventuellt fragmenterande marktryck, är 

betydelsefullt (Lyman 1994). Benens densitet är också i högsta grad avgörande för om 

de skall klara sig över tiden och man ser ofta en stark korrelation mellan ben med hög 

densitet och bevarandegrad (Lyman 1994; Magnell 2006: paper 2).

De utgrävningsmetodiska förhållanden är också mycket viktiga, exempelvis om gräv-

ningen utförts på en tid på året som tillåter vattensållning och vilken maskstorlek som 

använts på sållen, samt om lagren ens är möjliga att sålla (torvlager är exempelvis notor-

iskt svårsållade). En maskstorlek på över 3 mm gör också att man missar merparten av 

eventuella fi skben samt andra smådjursben som annars hade påträff ats. Detta är också 

ett problem med material från äldre grävningar där man ofta inte sållat överhuvud-

taget. Ännu fi nmaskigare såll gör att man kan påträff a ännu mindre fi skarter, men det 

är oftast en avvägning mellan hur mycket tid man kan lägga ner på sållning kontra vad 

man får ut av det. Mindre prover från olika delar av ytan med en sållstorlek av 1 mm bru-

kar räcka för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om vad man missar på övriga 

ytan, men ofta får man låta situationen avgöra vilket tillvägagångssätt som är lämpligt.

Avslutningsvis är själva analysen det sista steget i den tafonomiska processen där inte 

bara den osteologiska kompetensen är avgörande utan även det faktum att vissa ben-

element inte går att särskilja mellan olika arter. En hög fragmenteringsgrad kan också 

göra att större arter kan få lägre bestämningsgrad samt att vissa element blir lättare att 

artbestämma och på så vis tar en annan roll i den anatomiska fördelningen än vad de 

annars skulle göra och kan därför ge upphov till misstolkningar. 
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Hela den undersökta delen av boplatsen har i stort sett bestått av tre mesolitiska huvud-

lager. Ett är ett utkastlager, lager 112, där avfall har kastats ut i den dåtida sjön men även 

spolats ut från land vid vattenhöjningar av den intilliggande sjön Vesan. På land har det 

funnits två lager, ett äldre lager med fet och svart fyllning som är optimalt för bevarandet av 

organiskt material, lager 111, samt ett yngre sandlager, lager 110, som låg direkt ovanpå det 

svarta lagret och som uppvisade betydligt sämre bevaringsmöjligheter. Därtill påträff ades 

en väldigt speciell anläggning i form av en ränna nergrävd i leran. Denna var bemängd 

med fi skben och ett antal stolphål och mindre pinnhål fanns i samband med rännan.

Ytterligare ett fåtal anläggningar har innehållit något enstaka ben men det är fram-

förallt i de tre huvudlagren samt i fi skbensrännan som huvuddelen av benmaterialet 

påträff ats (tabell 22). Materialet från det äldsta lagret samt fi skbensrännan dateras till 

maglemoseperioden med dateringar från ca 7600 f Kr till ca 6700 f Kr. Materialet från 

det yngre lagret är tydligt stratigrafi skt åtskilt från den äldre fasen, men dateringen är 

något problematisk eftersom benmaterialet innehåller för lite kollagen för att kunna 

¹⁴C-dateras. Utifrån ¹⁴C -dateringen av ett hasselnötskal i kombination med den nu-

varande bilden av transgressionsförloppet är dock bedömningen att materialet från 

det yngre lagret dateras till omkring 6700–6600 f Kr, slutet av maglemoseperioden.

Utkastlagret tycks innehålla material från båda faserna, men benen härifrån tycks i 

likhet med benen från det yngsta lagret (lager 110) vara alltför urlakade för att ge bra da-

teringar. Några utkastade ben har direkt kunnat knytas till den äldsta fasen på platsen, 

vilket även dateringen av en nedstucken stör ute i vattnet indikerar. I övrigt tycks fi sk-

benen ha fl era gemensamma drag med vad som iakttagits i det yngsta lagret. Uppbland-

ningen i utkastlagret tycks i övrigt vara stor.

Totalt består materialet av 17,6 kg ben varav 12,8 kg kommer från däggdjur, 130 g är 

fågelben och 4,7 kg är fi skben. Samtliga däggdjurs- och fågelben är analyserade och behand-

las i rapporten medan enbart 10  av fi sken är undersökt. Vidare studier kommer dock 

att göras på fi skbenen varpå även fi skbensmaterialet kommer att avhandlas i sin helhet. 

Materialet är överlag starkt fragmenterat även om det förekommer enstaka större 

fragment. Givetvis sjunker benfragmentens medelvikt också genom att hela materialet 

vattensållats, eftersom man då hittar även små benfragment. I första hand beror frag-

menteringen dock på att man utvunnit så mycket som möjligt av djurkropparna innan 

de blev avfall och därmed har man märgspaltat benen och gjort redskap av restproduk-

terna i en stor utstreckning. Under den tid benen har legat i jorden kan de också ha frag-

menterats under årens lopp. Detta har givetvis inträff at för en del fragment, men överlag 

har kollagenhalten visats sig vara god i huvudlagret lager 111 och benen har varit hårda 

och fasta och det har gått att få bra dateringar på kollagenet från i stort sett alla daterade 

ben från detta lager. Förmodligen har benkvaliteten haft större betydelse för fragmen-

teringsmönstret i både utkastlagret och det yngsta lagret eftersom kollagenhalten varit 

låg, vilket syns genom att vi inte kunnat få några dateringar från benen i något av dessa 

två lager. Lager 110 är sandigt och som regel är detta inte gynnsamt för bevaringen av 

organiskt material då det vittrar sönder fortare under dylika lageromständigheter. Att 

vi ändå påträff ade ben i lagret har att göra med att Littorinatransgressionen har begravt 

lagret under upp till en halvmeter gyttja varpå urlakning och sönderfall har bromsats 

upp och kanske näst intill avstannat.

Hade den höga fragmenteringsgraden istället berott på exempelvis trampling eller 

hundgnag skulle det dels ha framgått genom en större trampling-påverkan på ytskiktet av 

benen (tabell 23), men också genom att fi skbenen inte skulle vara så många och välbeva-

rade, då de med all säkerhet skulle ha förstörts om de utsatts för mekaniskt slitage i form 

av människotramp i någon större utstreckning. Ett stort antal ben uppvisar också direkta 

spår efter märgspaltning, som slagbulor där stenen som man använt för märgspaltning 

har träff at benet, och den höga fragmenteringsgraden bör förmodligen i första hand ses 
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som ett resultat av detta (fi gur 39). Spår efter märgspaltning har dock inte registrerats, 

eftersom i stort sett hela materialet förefaller märgspaltat. Det har inte heller utförts 

några ytterligare analyser för att avgöra vilka delar av benen som utgör hantverksavfall 

och vilka som är matavfall. Ofta kan man se vilka ben som lämpar sig bäst att använda 

som redskap, även om det såklart varierar med vilket redskap man ämnar tillverka. En 

sådan analys för att särskilja de olika ackumulationsprocesserna i benmaterialet hade 

kunnat ge intressant information, men får ses som något utöver en vanlig osteologisk 

analys som i första hand riktar in sig på andra frågeställningar.

Däggdjur

Däggdjuren utgör majoriteten av de ben som ligger spritt över ytan sett i förhållande till 

vikten och det är i stort sett enbart på dessa fragment som det är möjligt att genomföra 

en närmre undersökning av trampling, weathering, gnag och bearbetning.

Som framgår av tabell 23 är benmaterialet över lag väldigt fragmenterat. Det före-

faller inte vara några större skillnader mellan de båda landlagren vad det beträff ar frag-

Tabell 22Antal fragment från olika kategorier av däggdjur, groddjur och fågel i lokalens olika kontexter.

Number of fragments from diff erent categories of mammals, amphibia and birds from diff erent contexts of the site.
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L110, det yngre lagret 

The younger layer

2795 1,7 255 11 1 141 34 49 10 9

L111, det äldre lagret

The older layer

12871 7,9 1342 158 4 689 203 204 78 6

L112, utkastlagret 

The refuse layer

2660 3,2 370 41 6 211 36 45 11 20

A19313, fiskbensrännan med tillhörande 

anläggningar 

Fish-bone ditch with post-holes and stick-holes

84 0,03 26 21 0 3 1 0 1 0

Övrigt Misc 3 0,1 2 1 1

Totalt 18413 12,93 1995 231 11 1045 273 298 101 35

Figur 39 Överarmsben från kron-

hjort med tydlig slagbula. Foto: Adam 

Boethius.

Humerus from red deer with an im-

pact mark

Tabell 23 Översikt över de olika kontexternas däggdjur (d v s smågnagare, fisk, fågel ej inkluderat). 

Overview of the mammals in the diff erent contexts (rodentia, fish and birds excluded).
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L110, det yngre lagret 

The younger layer
0,62 2,7 1,3 2,6 2,6 1,3 2,6 0,4 2,3

 L111, det äldre lagret

The older layer
0,62 3,9 1,1 7,6 7,6 1,8 4,9 1,5 1,3

L112, utkastlagret 

The refuse layer
1,20 7,9 1,6 2,6 3,0 0,3 5,6 0,0 2,0

A19313, fiskbensrännan 

Fish-bone ditch
0,57 5,7 5,5 0 0 50 (50) 0 0

Övrigt Misc 52,70 105,0 105,0 0 0 100 100 0 3
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menteringsgrad medan utkastlagret innehöll fl er mer eller mindre kompletta ben. Detta 

beror på att det påträff ades ett antal ben som man tydligt kan se är utkastade i vattnet, 

utan att ha genomgått samma behandling som de kvarvarande landbenen tycks ha fått. 

Andelen brända ben är markant större under den äldsta fasen, vilket möjligen har inne-

burit att man tillagat födan lite annorlunda under den äldsta perioden. Eftersom ma-

terialet från denna period dessutom har betydligt bättre bevarade ben, vilket graden av 

weathering indikerar, innebär det att den faktiska skillnaden ursprungligen kan ha varit 

ännu större med tanke på att brända ben ofta bevaras bättre än obrända i bevarande-

mässigt dåliga sammanhang. Ett större inslag av gnagmärken och trampling marks 

under den äldsta tiden kan också vara en direkt funktion av att ytskiktet på benen från 

lager 111 är bättre bevarat än i övriga kontexter varpå man lättare kan observera dessa 

typer av benpåverkan.

Andelen skärspår i materialet som uppkommit till följd av slaktmetod förefaller min-

dre än i andra jämförbara mesolitiska kontexter (Magnell 2006:46). Då ska man dock 

ha i åtanke att materialet är kraftigt fragmenterat.

Smågnagare och groddjur

Det påträff ades sammanlagt 242 fragment från groddjur och smågnagare, varav majo-

riteten torde vara samtida inblandningar i materialet utan direkt koppling till männi-

skornas aktiviteter. Även om de inte i någon större utstäckning är där i egenskap av att 

ha blivit fångade eller jagade ger de ändå viss information om hur närmiljön kan ha 

sett ut. Två fragment från vattensork (lårben och bäckenben) uppvisar dock en direkt 

koppling till människorna genom att ha blivit svedda, vilket med största sannolikhet 

bör ha skett genom att djuret grillats i sin helhet. Detta indikerar att man även nyttjat 

smågnagare som födoresurs om möjlighet getts, vilket också har noterats vid andra 

lokaler i form av både brända ben samt ben med skärmärken från smågnagare (Noe-

Nygaard 1995: 230). Artbestämning för smågnagare har med två undantag enbart skett 

på käkar och tandfragment varpå resterande ben enbart har klassifi cerats som mikro-

mammalia respektive amphibia.

Smågnagarna domineras av vattensork som är en förhållandevis stor sork som gärna 

lever nära vatten och livnär sig på diverse rötter. Åkersorken däremot trivs bäst i om-

råden med mycket gräs men återfi nns i många olika miljöer. Större skogsmus föredrar 

skogsmiljöer, men kan även uppträda i en mängd olika biotoper (Bjärvall & Ullström 

1985; Jensen 2004: 167). På det hela taget är det svårt att få ut ytterligare information 

om närmiljön baserat på smågnagarna, men bilden av en boplats belägen i gränszonen 

mellan olika miljöer till gagn för en optimerad födosökning förstärks. Lokalen före-

faller alltså ligga strategiskt belägen på gränsen mellan insjö och innanhav med skog 

runt knuten, och i anslutning till mer öppna gräsmarker. 

Mollusker

Det påträff ades också 20 fragment av mollusker i både lager 111 och i fi skbensrännan. 

Samtliga är landlevande snäckor, av släktet busksnäckor (Fruticicola fruticum) Dessa 

har förmodligen inget att göra med de antropogena lämningarna, men i och med att de 

ligger låsta i lager ger de tydliga indikationer om att de befunnit sig på land.

Fågel 

Det påträff ades totalt 169 fragment av fågel i benmaterialet varav 101 kunde bestämmas 

till art eller i några fall enbart till släkte. 

Det har inte gjorts några närmare studier av weathering och trampling på fågelbenen, 

eftersom däggdjursbenen är bättre lämpade för denna typ av undersökningar på grund av 

sin större storlek. Man kan dock konstatera att samma förhållande gäller för kvaliteten 

på fågelbenen i jämförelse med däggdjursbenen, dvs att benen generellt är bättre beva-

rade i lager 111 och att de överlag uppvisar en hårdare och fi nare ytstruktur (tabell 24). 
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Fisk

Det är framförallt den enorma mängden fi skben som särskiljer Norje Sunnansund 

från alla andra maglemoseboplatser. Som redan nämnts har enbart knappa 10  av det 

uppgrävda fi skbensmaterialet analyserats inför denna rapport men analysarbetet med 

övriga fi skben kommer att fortskrida och publiceras vid senare tillfälle. Sammanlagt 

grävdes ca 4,7 kg fi skben fram vid utgrävningen varav den absoluta majoriteten kom från 

lager 111 (tabell 25). Bevarandeförhållandena ser olika ut mellan de olika lagren och det 

märks stora skillnader i bevarandegraden på de individuella fi skbenen, vilket också kan 

vara en anledning till att vikten per bestämt fragment är mycket högre i lager 110 efter-

som de minsta benen från detta lager helt enkelt försvunnit med tiden och brutits ned. 

Samtliga analyserade kontexter är sållade med en sållstorlek på 2,5 mm, vilket möjlig-

gjort att ett stort antal fi skben kunnat samlas in för analys. Mindre sållprover har också 

gjorts i de olika kontexterna med ner till 0,4 mm maskstorlek för att se vad som passerat 

genom 2,5 mm sållen. Det stod då klart att dessa sållprover gav ett stort utslag i områ-

det kring fi skbensrännan, men i övriga områden gav det endast sparsamt med resultat 

och i hela lager 110 gav det inga ytterligare tillskott, vilket förmodligen indikerar att de 

minsta fi skbenen inte kunnat bevaras i detta sandiga lager.

BEARBETADE FÖREMÅL

Det förekommer ett stort antal bearbetade föremål i materialet, vilket tyder på att man 

kanske arbetat mycket med att förnya och förbättra sin “redskapslåda”. Sammanlagt 

har 287 föremål som är formade för ett specifi kt ändamål registrerats. Även olika for-

mer av halvfärdiga föremål förekommer, vilket ytterligare belyser att man arbetat med 

redskapsframställning på platsen. En större del av det obestämbara djurbensmaterialet 

Tabell 24 Fågelbenen från boplatsen.

Bird bones from the settlement.

Kontext

Context

Antal fragment

No of fragments

Vikt (g)

Weight

Medelvikt(g)

Mean weight

NISP Bränt

Burnt

Skärspår

Cut marks

Gnag

Gnaw marks

L110, det yngre lagret 

The younger layer

12 7,6 0,6 10 10 % 0 % 0 %

 L111, det äldre lagret

The older layer

140 87,6 0,6 78 9 % 1 % 1 %

L112, utkastlagret 

The refuse layer

15 19 1,3 11 0,0 % 9,1 % 0 %

A19313, fiskbensrännan 

Fish-bone ditch

1 1 1 1 0 % 0 % 0 %

Övrigt

Misc

1 0,3 0,3 1,0 0 % 0 % 0 %

Tabell 25 Fiskbensmaterialet från boplatsen.

The fish bone material from the settlement.

Kontext

Context

Totalvikt (g)

Total weight

Vikt analyserat

Analysed, weight

Andel analyserat

Analysed, percentage

Antal analyserade fragment

No of analysed fragments

NISP Vikt/NISP

Weight/NISP

L110, det yngre lagret 

The younger layer

51,9 20 38,5 % 245 223 0,08

L111, det äldre lagret

The older layer

3823 256 6,7 % 6097 5102 0,04

L112, utkastlagret 

The refuse layer

352 25 7,1 % 464 354 0,06

A19313, fiskbensrännan 

Fish-bone ditch

350 137 39,1 % 4495 3681 0,03

Övrigt Misc 40 0 %

Totalt 4616,9 438 9,5 % 11443 9360
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är förmodligen också delar av hantverksavfall och rester efter märgspaltning, men själva 

omfattningen av respektive ändamål har inte undersökts närmare av mig.

Föremålen är framför allt tillverkade av olika material från kronhjort (tabell 26). 

Kronhjortshorn är använda i stor utsträckning och tandpärlor från just kronhjort tycks 

vara en vanlig form av dekoration. Benmaterial från övriga arter som använts för fram-

ställning av föremål fi nns i stort sett bara i form av tandpärlor. Några få undantag är 

bearbetade horn och mellanfotsben av rådjur, en fl integgad benspets av ett mellanfots-

ben från uroxe samt en vildsvinsbete som använts som skrapa (fi gur 40). En stor del av 

föremålen är dock omöjliga att artbestämma eftersom benet modifi erats så mycket att 

alla artspecifi ka karaktärer har försvunnit. 

Frågan är då hur man ska tolka den inblick i föremålsvärlden som ges? Dessvärre är 

det inte så enkelt att tolka föremålens funktioner utan fördjupade studier, eftersom vi inte 

med säkerhet kan säga vad de använts till, exempelvis alla de hornfragment som har ett 

borrat hål genom sig. Vissa av dessa kan man klassa som en hornhacka eller hornklubba, 

men inte alla. Några av dem är dessutom i så dåligt skick att man inte kan säga mer 

om dem än att de är borrade hornfragment medan andra är kompletta horn med hål. 

Det framgår av tabell 7 att lager 111 innehöll ett brett spektrum av ben/hornföremål, 

medan materialet från utkastlagret inte uppvisade samma föremålsdiversitet. Antalet 

föremål i förhållande till mängden ben var högre för de båda landlagren (lager 110 och 

111) än i utkastlagret. Generellt kan man säga att den större föremålsdiversiteten un-

der den äldsta fasen ger ett intryck av att reparationer och återuppbyggnad av söndriga 

föremål som ska ersättas, men kanske även en förberedande produktion av föremål att 

använda i dagligt bruk för att bereda skinn, rensa fi sk etc har skett på platsen. Mate-

rialet från den yngre fasen är däremot dominerat av jaktvapen med 45  av föremålen i 

form av benspetsar, vilka förmodligen i stor utsträckning använts för att fälla större djur. 

BOPLATSMATERIALET I JÄMFÖRELSE MED ANDRA PLATSER

Materialet från Norje Sunnansund uppvisar en på många sätt unik sammansättning av 

djur som man livnärt sig på och skiljer sig avsevärt från majoriteten av materialen från 

samtida lokaler. 

I fi gur 41 framgår det tydligt att lokalen Sunnansund skiljer sig från de fl esta av 

jämförelsematerialen. Klövvilt är visserligen dominerande bland däggdjurs- och fågel-

ben, men jämfört med andra platser är andelen liten. Det indikerar att klövviltet haft 

en mindre avgörande betydelse för försörjningen, i jämförelse med förhållandena på 

andra samtida boplatser. 

Tabell 26 Identifierade arter för ben- och hornföremålen i de olika lagren.

Tools and worked pieces of bone and antler from the diff erent layers within the settlement, listed according 

to identified species (numbers and percentages).

L110 L111  L112

Antal/No Andel % Antal/No Andel % Antal/No Andel %

Kronhjort Cervus elaphus 3 5 46 24 14 48

Rådjur Capreolus capreolus 1 1,5 7 4 - -

Hjortdjur obest. Cervidae - - 1 0,5 - -

Gråsäl Halichoerus grypus 1 1,5 1 0,5 - -

Grävling Meles meles 1 1,5 2 1 - -

Skogsmård Martes martes - - 3 1,5 1 3,5

Uroxe Bos prim. - - 1 0,5 - -

Utter Lutra lutra - - 1 0,5 - -

Vildsvin Sus scrofa 1 1,5 2 1 - -

Vildkatt Felis silvestris - - - - 1 3,5

Oidentifierat Unidentified 58 89 129 67 12 41

Totalt 65 193 29 287
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Figur 40 Elementfördelning för de föremål där ele-

mentet kunnat härledas (av Adam Boethius).

The element distribution of the artefacts where the 

element has been determined (by Adam Boethius).

Pälsviltet utgör en relativt stor del av de bestämda benen och är helt i parietet med 

den stora andel pälsvilt som påträff as i Sværdborg, men då ska man ha i åtanke att man 

i Sværdborg påträff ade ett komplett vargskelett, vilket avsevärt höjer andelen pälsvilt 

när man kvantifi erar materialet med NISP. Pälsviltet tycks dock utgöra en ungefär lika 

stor andel som i djurbensmaterialet från det något äldre Balltorp på västkusten, som i 

likhet med Sunnansund är en boplats vid kusten och som tros ha varit bebodd under 

delar sen höst och vintern (Jonsson 1996:29). Det som framförallt utmärker materialet 

från Norje Sunnansund är den stora andelen sälar som påträff as här. Säl från sydskan-

dinaviska tidig- och mellanmesolitiska boplatser har tidigare enbart påträff ats i Sege-

bro, Tågerup och Ageröd I:HC, där enbart Segebro har haft ett betydande inslag i ben-

materialet. Förekomsten av säl i Norje Sunnansund är inte förvånande med tanke på 

att vi har att göra med en kustnära boplats, men andelen säl är så pass stor i förhållande 

till andra lokaler att man anar att de varit av större ekonomiskt värde och utgjort en 

större del av födointaget än vad som kan iakttas på andra sydskandinaviska lokaler. Den 

lokal som står närmast i jämförelse beträff ande andel sälben är västkustboplatsen Bua 

Västergård som förvisso har starka indikationer om att sälen varit ett väl nyttjat byte, 

Figur 41 Materialet från de tre olika 

lagren i relation till samtida boplat-

ser. * innebär att antalet fragment 

inte finns angivet exakt utan bara 

ungefärligt för varje art.

The material from the three diff erent 

layers in comparison with contempo-

rary sites. * indicates that the number 

of fragments is estimated.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

S
u

n
n

a
n

su
n

d
 L

1
1

0

S
u

n
n

a
n

su
n

d
 L

1
1

1

S
u

n
n

a
n

su
n

d
 L

1
1

2

A
g

e
rö

d
 I:

H
C

 -
 t

o
ta

lt

A
g

e
rö

d
 I:

B

A
g

e
rö

d
 I:

D

A
g

e
rö

d
 V

Tå
g

e
ru

p
 -

 f
a

s 
I

Tå
g

e
ru

p
 -

 f
a

s 
II

S
e

g
e

b
ro

H
o

lm
e

g
a

a
rd

 I*

M
u

ll
e

ru
p

 s
yd

*

L
u

n
d

b
y 

II

S
væ

rd
b

o
rg

 I 
(1

9
7

6
)

S
væ

rd
b

o
rg

 II

U
lk

e
st

ru
p

 L
yn

g

M
o

se
g

å
rd

e
n

 II
I

K
o

n
g

e
m

o
se

B
a

ll
to

rp

B
u

a
 V

ä
st

e
rg

å
rd

0

20

40

60

80

100

Kronhjort

C. ela

Rådjur

C. cap

Hjortdjur
obest.

Cervidae

Rovdjur

Carn.

Vildsvin

S. scrofa

Uroxe

B. prim

Obestämt

Unidentified

%

Tänder Dens

Skenben Tibia

Mellanhand-/mellanfotsben

Metacarpalia/Metatarsalia

Horn Cornu

Fågel Aves

Säl Phocidae

Pälsvilt Fur animals  

Klövvilt Ungulates 



159159

Mesolitiska lämningar

men där materialet är alltför litet för att man egentligen ska kunna dra några större slut-

satser. Fågeljakten vid Sunnansund tycks ha varit av underordnad betydelse, men ska 

inte underskattas, eftersom fågelben är närvarande i alla kontexter och utgör upp emot 

5  av den totala mängden identifi erade ben. 

Inte heller norrut längs östkusten fi nner man några lämpliga analogier till Sunnan-

sundsmaterialet. Det fi nns förvisso inte så många tidiga mesolitiska boplatser med be-

varat benmaterial att jämföra med när man rör sig norrut, men de platser som fi nns och 

de få ben som fi nns bevarade från denna period tycks på östkusten helt domineras av säl. 

Likaså på Gotland kan man iaktta en total säldominans i de mesolitiska benmaterialen 

och även om dessa material ofta har sekundära inblandningar går det ändå att tydligt 

se den totala säldominans som råder här (Lindqvist & Possnert 1997).

Likheterna i sammansättningen av benmaterialet från de båda landlagren i Norje 

Sunnansund styrker intrycket av att man bott på platsen för att kunna använda en rad 

resurser som fanns i lokalens omedelbara närhet. Dessa resurser verkar inte ha förändrats 

nämnvärt under den tid som förfl utit mellan lokalens olika bosättningar utan huvud-

dragen är desamma. För att studera skillnader och likheter mellan de olika faserna 

måste man analysera materialet grundligare och se hur de enskilda arterna förhåller sig 

till varandra, vilka kroppsregioner som tillvaratagits samt vilka säsongsindikatorer vi 

får från de olika lagren. 

Det är inte enbart däggdjurssammansättningen på boplatsen som skiljer sig åt utan 

den mest markanta skillnaden ligger i mängden fi skben som påträff as och tillvaratagits, 

vilket som synes av fi gur 42 helt saknar motstycke i samtida sydskandinaviska loka-

ler. Det fi nns dock stora mängder fi skben från andra boplatser från tidigmesolitikum 

exempelvis från Huseby klev, vilket kunde ha varit intressant att jämföra med, även 

om denna plats skiljer sig avsevärt åt genom att vara en västkustboplats och därav en-

bart inne hållande saltvattenfi sk medan Sunnansundsmaterialet uteslutande består av 

sötvatten fi sk (Jonsson 2005). Dessvärre är dessa fi skben inte analyserade eller kvantifi -

erade. Materialet från Huseby klev är enbart översiktligt studerat för att se vilka arter 

som fanns, varpå de möjliga jämförande infallsvinklarna går förlorade. 

Figur 42 Antal bestämda fiskben 

från mer eller mindre samtida loka-

ler i Sydskandinavien. Norje Sunnan-

sund*: hittills artbestämda fiskben 

(knappt 10 %). Sunnansund+: uppskat-

tat antal bestämda fiskben när hela det 

framgrävda materialet har analyserats.

Number of identified fish bones from 

contemporary sites in southern Scan-

dinavia. Norje Sunnansund*: analysed 

fish bones up to this point (just under 

10 %). Sunnansund+: estimated num-

ber of identified fish bones when the 

whole fishbone material has been an-

alysed. 
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KLÖVVILTSJAKT

Majoriteten av de tidigmesolitiska sydskandinaviska boplatserna uppvisar en hög an-

del klövvilt och den gängse uppfattningen har varit att människorna i Sydskandina-

vien under maglemose-/kongemosetid har haft storviltsjakten som sin primära försörj-

ningsstrategi. Lokalen Sunnansund är inte som majoriteten av andra påträff ade boplat-

ser och uppvisar helt andra lokala drag. Totalt utgör klövviltet, dvs vildsvin, kronhjort, 

rådjur, uroxe och älg, runt 60  av det jagade viltet (fi sk exkluderat). Sett i förhållande 

till andra lokaler är det en betydligt mindre andel, då klövviltet på andra samtida syd-

skandinaviska lokaler oftast ligger mellan 75–95  av jaktviltet (se fi gur 41).

Inom klövviltet är skillnaden stor mellan vilka arter som föredragits (tabell 27). Un-

der den äldsta fasen (lager 111) är vildsvin mest frekvent förekommande, tätt följt av 

rådjur. Kronhjort är under denna period sämre representerad medan man kan notera 

att uroxe, även om den är sparsamt förekommande, är påtaglig i materialet. Älg är yt-

terst sparsamt förekommande i alla tre lager även om den tycks bli något vanligare un-

der den yngre perioden och i utkastlagret. Man kan också notera en markant ökning av 

kronhjort i den yngre perioden där inslaget har ökat med nästan 20 . Detta stämmer 

mycket väl överens med hur det ser ut på andra platser runt om i södra Skandinavien, 

där kronhjorten blir mer och mer påtaglig som bytesdjur på boplatser ju längre fram i 

tiden man kommer. Detta märks tydligast på inlandsboplatser, men man kan även se en 

ökande närvaro i kustnära boplatser. Kronhjortens dominans kulminerar någon gång 

under sen ertebølletid då kronhjorten på inlandsboplatser ofta utgör upp mot 65–90  

av klövviltet (Magnell i manus). 

Att vildsvin och rådjur utgör hela 70  av klövviltet under den äldsta perioden är 

anmärkningsvärt och kan förmodligen förklaras i hur närmiljön på platsen har sett ut 

(jfr fi gur 43). Vildsvin är generellt sett rikt förekommande i de fl esta samtida sydskan-

dinaviska material även om de minskar något i omfattning under kongemoseperioden 

till förmån för kronhjorten, som då tycks öka i betydelse för människornas närings-

fång. Detta borde innebära att vildsvin är relativt talrika och förhållandevis vanliga i 

södra Skandinavien under den här tiden. Detta tillsammans med att vildsvin har en 

hög reproduktionshastighet har gjort att man under en lång tid kunnat utsätta ar-

ten för en hög beskattning. Vildsvin återfi nns också i en mängd olika biotoper och så 

länge de har tillgång till föda året om, tillgång till vatten och så länge klimatet tillåter 

genom att snön inte blir för djup och att tjälen inte sitter i för länge på vintern, kan de 

återfi nnas i de fl esta miljöer (Th am 2001:34f). Den relativt sett stora andelen rådjur i 

det äldsta lagret är däremot förmodligen en direkt avspegling på närmiljön i området 

och återigen ett tecken på att platsen primärt fungerat som ett lokalt uppsamlings-

område där resurserna i platsens omedelbara närhet utnyttjats till fullo. Rådjur är ett 

djur som gärna vistas i skogsbryn (Jönsson m fl  1984:12) och med tanke på att platsen 

Tabell 27 Förteckning över det artbestämda klövviltet i Norje Sunnansund. N*=antal fragment utan 

lösa hornfragment.

List of identified  hoof game, N*=number of fragments excluding antlers.

N N*/ andel N* L110/ andel N* L111/ andel N* L.112/ andel

Kronhjort

C. ela
371 250 29 % 54 42 % 154 25 % 42 33 %

Rådjur

C. cap
271 260 30 % 23 18 % 209 34 % 27 21 %

Vildsvin

S. scrofa
324 324 37 % 49 37 % 220 36 % 53 42 %

Uroxe

B. prim
31 30 3 % 0 % 29 5 % 2 1,6 %

Älg

A. alc
18 13 1,5 % 4 3 % 3 0 % 6 5 %
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ligger belägen invid en sjö, längs med ett utlopp till havet kan man utgå ifrån att just 

dessa gränser mellan vatten och land har gett upphov till en mycket gynnsam biotop 

för rådjuren. Därtill är rådjur kända för att, under vinterperioder med mycket snö, 

söka sig till områden med barrskog för att tillgodogöra sig barren i sin föda, varpå de 

under sådana omständigheter också funnits närvarande för jakt i stor utsträckning. 

Klövviltsjakt under den äldre fasen

Om jakttrycket är högt krävs att man jagar på ett sådant vis att viltpopulationen inte blir 

stressad för att nå en i längden hållbar jakt. Om man exempelvis riktar jakten på att fälla 

honor i reproduktiv ålder kan beståndet minska drastiskt. I Sunnansund har det varit 

komplicerat att utreda åldersfördelning och jaktmönster eftersom materialet är så pass 

fragmenterat att större sekvenser med bra åldersbestämningsbara käkar med tänderna i 

behåll inte funnits att tillgå. De tänder som fi nns bevarade består av lösa tänder, vilket 

gör att åldersbedömningarna blir något mindre exakta än med kompletta tandrader. 

Bland de lösa tänderna fi nns det dock spår från mindre slitna mjölktänder, starkt slitna 

mjölktänder, medelslitna permanenta tänder till starkt slitna permanenta tänder, dock 

med stor variation på hur det ser ut mellan de olika arterna. Detta indikerar att vi har 

ett jaktmönster som inkluderar större delen av djurpopulationen, men att man jagat 

olika arter på olika vis. 

Studerar man istället åldersfördelning utifrån det postkraniala skelettet måste man 

vara medveten om att bevarandeförutsättningarna skiljer sig åt mellan unga och äldre 

djur med anledning av att ungdjur ännu inte fått samma robusta skelett som äldre in-

divider. Det gör att den faktiska ålderskurvan kan bli lite skev, eftersom ben från ung-

djur har en sämre bevarandeförmåga och kan därför vara bevarade i något mindre om-

fattning än ben från äldre individer. Detta går oftast att undkomma om man har mate-

rial med mer tänder i, då ungdjurs tänder bevaras bättre än deras postkraniala skelett. 

Om ett större tandmaterial saknas från en arkeologisk lokal och man därför förlitar sig 

på åldersfördelning baserad på epifyssammanväxning, är det större tafonomiska svinnet 

på ungdjur något som man måste beakta. I sammanhang med dåliga bevaringsförhål-

landen kan man till och med behöva gå så långt att man konstaterar att det är omöjligt 

att studera åldersrelaterade frågor på grund av ett förväntat högt svinn av ungdjur. Vad 

det gäller riktad jakt på olika kön inom de olika arterna har även detta varit svårt att 

studera med tanke på att benen har varit så pass fragmenterade att de kroppsdelar som 

ger direkta indikationer på kön, som bäckenben, inte stått att fi nna i välbevarat skick i 

Figur 43 Klövviltet från sam-

tida lokaler jämfört med Sun-

nansundsmaterialet.

Hoof game from contempo-

rary sites in comparison with 

the Sunnansund material.
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Figur 44 Elementfördelning för klöv-

vilt under den äldre fasen baserad på 

andelen fragment från olika kropps-

delar (vänster) samt fördelat på % 

MAU (höger).

Hoof game body part distribution dur-

ing the older period, based on num-

ber of fragments (left ) and on % MAU 

(right).

materialet. Detta har resulterat i att storleksbaserad könsdimorfi sm har fått användas 

i så stor omfattning som detta varit möjligt, för att kunna studera könsfördelningen i 

materialet.

Vad gäller elementfördelningen framträder ett relativt homogent mönster mellan 

de fl esta av klövviltsarter, älg och uroxe exkluderat. Det mönster som framträder är att 

man för kronhjort, rådjur och vildsvin har behandlat djuren relativt lika (fi gur 44). Man 

har fraktat hem hela djurkropparna och det är svårt att se någon riktig inriktning på 

vilka delar som fi nns bevarade av djuren, vilket också tycks vara fallet på många sam-

tida boplatser (Magnell 2006:124). Det kan förefalla som om andelen kotor och revben 

är väldigt låga för dessa arter, men detta är i sig inget ovanligt och förklaringen till det 

är förmodligen tudelad. Den ena anledningen är att dessa element är relativt porösa och 

förhållandevis lätt förstörs efter att de deponerats och den andra anledningen är att dessa 

element är väldigt svåra att säkert artbestämma varpå de relativt ofta, i förhållande till 

många övriga element, hamnar bland de obestämbara fragmenten. En låg andel revben 

och kotor är också ett vanligt elementfördelningsmönster från många boplatser (Mag-

nell 2006: paper 2).

Kronhjortsjakt under den äldre fasen

En viktig del i att förstå jaktstrategierna för olika arter är att se hur man beskattat djur 

i olika ålderskategorier och om man riktat sin jakt mot ett av könen. I det äldsta lagret 

fi nns det något fl er lösa tänder än i övriga lager, men trots det har det inte varit möjligt 

att få en godtagbar och tolkningsbar bild av jaktmönster baserat på dem. I en gräven-

het påträff as tre starkt slitna mjölktänder från underkäken som med största sannolikhet 

härstammar från samma individ som blev mellan 1,5–2,5 år gammal. I en annan gräv-

enhet påträff as en mycket starkt sliten tredje premolar som har härstammat från en indi-

vid i åldern 12–13 år. Ytterligare en premolar är åldersbestämningsbar då dess tandrötter 

precis är i stånd att sluta sig, varpå individen har varit mellan 26–33 månader gammal. I 

övrigt är det framförallt lösa permanenta framtänder som förekommer, vilka inte ålders-

bestämts närmre, men som tillhör adulta individer. Det äldsta benmaterialet uppvisar 

dock en så pass god bevarandegrad att det tafonomiska svinnet som uppstått genom dia-

genetiska processer kan antas vara begränsat. Det betyder inte att man kan bortse från 

extra tafonomiska förluster på ungdjur, eftersom de är mer mottagliga för förstöring vid 

hundgnag etc. Men med tanke på hur materialet ser ut i övrigt bör det ändå kunna sägas 

representera en någorlunda riktig bild av hur man inriktat sig på olika åldersgrupper. 

Kronhjort C. ela

Rådjur C. cap

Vildsvin S. scrofa

Uroxe B. prim
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Utfallet från jaktmönstret utifrån epifysstatus ger dock ett betydligt intressantare 

resultat än de få åldersbestämningsbara tänderna som fi nns att tillgå och det är möjligt 

att skönja ett mönster i jaktstrategierna. 

I fi gur 45 framgår det tydligt att nästan 90  av kronhjortarna blev äldre än 1–2 år 

medan endast 25  blev äldre än 3 år. Resultaten är förvisso inte baserat på mer än 23 

benfragment, men det är ändå en påfallande jaktinriktning som kan påvisas. Detta stäm-

mer även väl överens med hur kronhjortsjakten brukar se ut under mesolitikum där man 

ofta kan se en utslaktningstopp mellan 2,5–5 år (Magnell 2006:81; Eriksson & Magnell 

2001:198). I det här fallet innebär det att en majoritet av kronhjortarna har fällts när de 

varit runt 2–3 års ålder. Detta stämmer med indikationerna från tänderna där två av tre 

individer dött mellan 1,5–3 års ålder och den sista individen blev riktigt gammal. Det 

inne bär att majoriteten av de jagade kronhjortarna hunnit uppnå full slaktvikt (Henning 

& Wiberg 1973), men i hannarnas fall ännu inte blivit så pass gamla att de tillåts para 

sig, på grund av konkurrensen från äldre och dominanta hannar. (Alm 1979). Detta kan 

tolkas som att man haft en riktad jakt med en medveten jaktstrategi där man bedrivit 

viltvård, eftersom man då sparat de djur som beprövats av det naturliga urvalet och varit 

reproduktivt aktiva. Hade man istället fällt en större mängd 5–10 åriga djur hade man 

tagit de bäst lämpade djuren som visat sig ha bra motståndskraft mot sjukdomar och yttre 

hot. På så vis sparade man kontinuerligt de främsta individerna inom arten för att opti-

mera fortsatt god kronhjortsstam, samtidigt som man väntade tills de blivit fullvuxna 

för att optimera näringsutvinningen från varje djur. 

En alternativ tolkning är att jakten återspeglar ett urval av djur som kring två års 

ålder börjat uppnå full kroppsstorlek och att yngre djur sparats för att optimera utbytet 

av kött per nerlagt djur. Att ett fåtal äldre djur ingår i materialet skulle kunna bero på 

ett högt jakttryck, där få djur blivit äldre än tre år.

I dagens beskattning och avskjutning av kronviltstammen rekommenderar man att 

andelen kalvar inte utgör mer än 35  eftersom reproduktionshastigheten är långsam 

för kronhjortarna. Man försöker även idag bedriva en beskattning som ger ett bestånd 

med en någorlunda jämn könsfördelning (Dahl & Th elander 1984:42). Dessutom sak-

nar vi idag ett fungerande predationstryck som annars inneburit ett ökat bortfall på 

framförallt ungdjur. Detta innebär att man under tidigmesolitisk tid, om man ville ha 

ut så mycket som möjligt av kronviltstammen, bör ha beskattat den på ett annat sätt 

för att optimera kommande generationers reproduktion. En högre andel noga utvalda 

handjur, en lägre andel jagade kalvar och ett större fokus på de riktigt gamla djuren 

som inte längre ingår i reproduktionscykeln samt ett större uttag på fullvuxna djur som 

ännu inte kommit att ingå i densamma bör då vara att föredra. Den åldersfördelning 

som syns i materialet ger också indikationer på att den kronhjortsjakt som bedrivits har 

varit en aktiv jakt, då en passiv jakt i form av fällor inte ger några urskiljningar vad det 

gäller vilka djur som fångas. Det betyder med stor sannolikhet att man haft en viss in-

syn i kronhjortens reproduktion och medvetet valt att inte jaga de yngsta individerna, 

eftersom dessa normalt utgör en stor del av viltpopulationen. 

Dessvärre fi nns det inga könsindikerande ben närvarande så det går inte att avgöra 

huruvida man inriktade sig på han- eller hondjur. Lösa hornfragment från platsen in-

dikerar att det förekommit handjur i närheten även om det kan röra sig om insamlade 

fällhorn. Den enda måttserien som skulle kunna ge en viss inblick i könsfördelningen 

utifrån kronhjortens könsdimorfi sm är första falangen. De tillgängliga måtten ger in-

trycket av en jämn könsfördelning med lika många hindar som hjortar (fi gur 46). Det 

fi nns dock problem med att skilja framklövar från bakklövar, vilket kan innebära att 

det fi nns en viss storleksskillnad mellan fram och bakfot. 

I övrigt förefaller kronhjortarnas storlek vara relativt samstämmig med resultaten 

från andra samtida lokaler. De ingår i det övre skiktet av storleksfördelningen men utan 

att uppvisa de allra största individerna (fi gur 47). Det skulle kunna innebära en jakt av 

handjur vid Sunnansund, men återigen är beläggen för dåliga för att man ska kunna 

Figur 45 Utslaktningsmönster för kron-

hjort baserat på befintliga element i 

lager 111 med epifysändarna bevar-

ade. N: 1–2 år=15; N: >2,5 år =8.

Kill pattern of red deer based on the 

elements of the body with the epiphy-

seal part of the bone preserved. N: 1–2 

years=15; N: >2,5 years =8.
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dra för stora slutsatser från detta. Ett bättre underlag för könsfördelning hade dock varit 

önskvärt vid diskussion av jaktstrategier eftersom hela resonemanget kring viltvård kan 

kullkastas eller stärkas utifrån vilken omfattning man jagat han- och hondjur. 

Vildsvinsjakt under den äldre fasen

Även för vildsvinen bör det genom bevaringsförhållandet fi nnas goda möjligheter för 

ungdjursben att bevaras. Därigenom går det att få ut en åldersfördelningskurva som 

avspeglar det faktiska jaktmönstret.

Inte heller för vildsvin fi nns det så många tänder att tillgå att det blir meningsfullt 

att göra någon statistisk sammanställning. Det fi nns både oslitna mjölktänder från 

överkäken, permanenta tänder utsatta för mindre slitage, mjölktänder under slutfaserna 

av tandbildning samt närvaro av en blanksliten tredje molar från en överkäke. Detta 

indikerar att det fi nns allt från ungdjur till riktigt gamla individer i materialet. Det har 

enbart varit möjligt att göra en närmre åldersbestämning på en av tänderna, vilket rör 

sig om en första molar i underkäken där tandbildningen av kronan i det närmsta är 

komplett, men där rotbildningen ännu inte börjat. Då tandkronan på M1an oftast är 

färdigbildad vid 2–4 månader innebär det att kultingen i fråga måste ha fällts ca 1–3 

månader efter födseln (Magnell 2006 paper 6:8; paper 5:30). I nutid föder 65–90  av 

vildsvinssuggorna mellan mars och maj (median mars–april) (Briedermann 1990), vilket 

innebär att svinkultingen i fråga fälldes under våren/ försommaren. Vildsvin har dock 

förmågan att kulla två gånger om året och en mindre andel av suggorna som födde i 

mars–april kullar igen i augusti–september (Th am 2001:47), vilket gör att en säsongs-

bestämning baserad på svinkultingars ålder är osäker.

Vad det gäller åldersfördelning baserat på epifysstatus är det som redan nämnts 

komplicerat, med tanke på att den tafonomiska förlusten normalt är betydligt större för 

ung djur. Därför har samtliga tydligt juvenila vildsvinsben, liksom för de andra arterna, 

klassifi cerats som juvenila även om de inte har närvarande epifysände, om de vid okulär 

besiktning kan sägas ha tillhört den yngsta åldersklassen baserat på storlek och textur. 

Det ger därmed en modifi erad bild av hur utslaktningsmönstret ter sig. Med tanke på 

Figur 46 Distala bredden på första falangen hos 

kronhjort i den äldsta fasen, vilket indikerar en 

möjlig könsfördelning.

Distal width of phalanx 1 of red deer from the old-

est phase.
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Figur 47 Storleksjämförelse av mellanhandsben och 

skenben för kronhjort i det äldsta lagret från Norje Sun-

nansund jämfört med några andra samtida lokaler.

Size comparisons of metacarpal (left ) and tibia (right) be-

tween some contemporary sites and Norje Sunnansund.

Figur 48 Åldersammansättning för 

vildsvinen i lager 111 baserat på det 

postkraniala skelettet. N: 1 år =15; 

2–2,5 år=25; 3,5 år=19.

Age distribution of wild boar in layer 

111 based on the epiphyseal fusion on 

the post-cranial skeleton N: 1 year =15; 

2–2,5 years=25; 3,5 years=19.

30

32

34

36

38

40

42

44

B
d

 (
m

m
)

Metacarpus, lager 111

30

35

40

45

50

55

60

B
d

 (
m

m
)

Tibia, lager 111

Medelvärde

Sunnansund Kongemose Ulkestrup Lyng

Sunnansund Kongemose Ulkestrup Lyng Lundby II

0

20

40

60

80

100

%

1 år 2–2,5 år 3,5 år

Lös epifys Unfused epiphysis

Fast epifys Fused epiphysis



165165

Mesolitiska lämningar

svårigheterna att inkorporera dessa juvenila ben och med det tafonomiska svinnet på 

ungdjursben i åtanke kan detta vara den metod som närmast beskriver den verkliga 

åldersfördelningen (fi gur 48). 

Det har varit ett relativt hårt jakttryck på de yngsta vildsvinen och 40  av de jagade 

djuren har skjutits av innan de uppnår 1 års ålder. Därtill har ytterligare enbart en liten 

andel skjutits mellan 1–2,5 års ålder varpå det återigen sker en ökad avskjutning och ca 25 

 av de jagade svinen har blivit äldre än 3,5 år. För att bibehålla en god sammansättning 

av vildsvinsstammen inom nutida jakt ska det största jakttrycket ligga på årsgrisar, som 

bör utgöra 50–90  av de skjutna djuren. Därefter bör man skjuta 10–20  av fj olårs-

svinen och där fokusera på hondjuren för att hålla nere vildsvinstammens storlek (Th am 

2001:66f). Vid jämförelser med moderna jaktstrategier ska man dock ha i åtanke att det 

ställs olika krav på viltpopulationen beroende på vilket samhälle man jämför med. Det 

är mycket svårt att dra bra paralleller mellan ett modernt samhälle och ett jägar-samlar 

samhälle som lever direkt av djuren, med en helt annan konkurrensutsatthet från andra 

predatorer än vad som fi nns idag. Exempelvis utgör årsgrisarna det huvudsakliga bytet 

för både varg och lo som ytterst sällan går på fullvuxna vildsvin, (Th am 2001:44), vilket 

gör att man får räkna med att en större rovdjursstam decimerar antalet ungdjur varpå 

människan inte kan jaga dessa i samma utsträckning som annars.

Könsfördelningen för de jagade djuren är jämn med sex individer från vardera kön 

och det tycks inte som djurets kön varit avgörande utan snarare åldern på djuret när 

man valt att fälla det. En övervikt av suggor i reproduktiv ålder i benmaterialet hade in-

neburit att människorna minskat förutsättningarna för svinen att reproducera sig (ung-

djur går ej att könsbestämma). En övervikt av galtar hade däremot varit ett steg mot en 

ökande vildsvinspopulation. En jämn könsfördelning inom avskjutningen av reproduk-

tiva svin ger däremot ungefär samma förutsättningar som modern beskattningsmetodik 

eftersträvar, det vill säga en relativt jämn könsfördelning så att det fi nns vana och full-

vuxna suggor som kan föda friska kultingar och som har tillräckligt med erfarenhet att 

lära upp dem samt stora, friska och välvuxna galtar som får företräde när det gäller att 

betäcka suggorna (Th am 2001:47). Storleksmässigt bör detta också leda till vildsvin av 

alla storlekar från riktigt stora galtar till mindre suggor, vilket möjligen kan vara fallet 

om man tar hänsyn till de mätbara vildsvinsfragment som fi nns i utkastlagret (se vild-

svin i utkastlagret nedan, fi gur 49). 

Rådjursjakt under den äldre fasen

Åldersfördelningen för rådjurens tänder i lager 111 är ganska svårbedömd, och eftersom 

den baseras på tandslitage i jämförelse med tandstegar är felmarginalen relativt stor. Det 

går dock att bilda sig en viss uppfattning om hur man valt att jaga rådjuren och jämför 

man indikationerna som fås från tandslitaget med statusen på de betydligt mer före-

kommande epifyserna framträder i grova drag en liknande jakt (fi gur 50). 

Få rådjurskid verkar ha jagats. Omkring en tredjedel har fällts kring tvåårsåldern. 

Därefter förefaller det som om relativt få fullvuxna rådjur fällts i reproduktiv ålder mellan 

två och fem år, varpå jakttrycket åter ökat på individerna som uppnått ca fem års ålder. 

Figur 49 Storleksjämförelse på vildsvinsskulderblad mel-

lan olika lokaler.

Size comparison of scapula from wild boar between diff er-

ent sites.
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Fig 50 Jaktmönster baserat på ålders-

fördelningar utifrån både epifysstatus 

och tandslitage. Epifysstatus n=44, 

tandslitage n=7.

Hunting patterns based on age distri-

bution from both tooth wear (left ) and 

epiphyseal status (right). N: Tooth 

wear=7 epiphyseal status=44.

Inga riktigt gamla individer går att urskilja i materialet. Det innebär att man väntat med 

att jaga rådjuren tills de börjat uppnå full kroppsstorlek. Liksom hos kronhjorten ger tand-

slitage och tandbildning indikationer på en koncentrerad jakt strax efter att djuren blivit 

fullvuxna, men innan de ingår i reproduktionscykeln och själva tillåts para sig (Ceder-

lund & Liberg 1995:129). Dessvärre är det få tandfragment som fanns bevarade och man 

bör inte dra allt för stora slutsatser utifrån de få fragment som fi nns. Utifrån epifysstatus 

kan man även konstatera att uttaget på ungdjur yngre än två år utgjort en tredjedel, men 

utöver det är det vanskligt att göra för stora tolkningar. Liksom för kronhjortarna ska 

man också vara medveten om att vi har att göra med en boplats som använts även under 

vinterhalvåret, varpå man kan förvänta sig att ungdjuren blivit minst sex månader in-

nan man befann sig i området. Det förklarar dock inte att en så stor majoritet djur blev 

över 1,5–2 år gamla vilket innebär att man med all sannolikhet bedrivit en selektiv jakt. 

Endast i ett fall har könsbedömning på rådjur kunnat göras utifrån ett bäckenbens-

fragment. Detta fragment är skadat men tillhör förmodligen en råbock. Därtill fi nns en 

del rådjurshorn i benmaterialet, men eftersom de enbart är en indikator på ena könet och 

dessutom likväl kan vara fällhorn, kan de inte användas för att studera könssammansätt-

ningen. Ytterligare en indirekt könsindikator får man i ett fall då man kan konstatera 

att man skjutit en dräktig råget, detta eftersom ett av de två fragmenten som indikerar 

djur under sex månader kommer från ett rådjursfoster som dött då rågeten fälldes någon 

gång under tidig vår/sen vinter. Därför är könsindikationerna som fi nns från den äldsta 

perioden alltför få att basera några vidlyftiga tolkningar på. För att få ett något bättre 

underlag användes även måttserier för att se om rådjurens könsdimorfi sm gav ett något 

större tolkningsunderlag. Det enda element som var tillräckligt representativt och som 

det gick att få ut en måttserie på är den första falangens distala bredd. Dessvärre är det 

mycket svårt att urskilja om de kommer från fram eller bakfoten varpå en viss skillnad 

i storlek kan föreligga på grund av dessa skillnader. Dessutom är könsdimorfi smen inte 

så uttalad hos rådjur som hos annat klövvilt och det fi nns få studier gjorda på arten som 

gör att man kan dra paralleller till andra material, varpå könsuppdelningen blir än mer 

osäker (fi gur 51 och 52). 

Sett utifrån de osteometriska indikationerna kan man skönja ett visst mönster och 

om den distala bredden är en direkt avspegling av rådjurens könsdimorfi sm indikerar 

det fyra råbockar och två rågetter. Som redan nämnts är dessa indikationer väldigt svaga 

och i dagsläget är det svårt verifi era var storleksgränsen går mellan han- och hondjur på 

den proximala falangen, därför bör man inte tolka materialet allt för mycket. 

Älgjakt under den äldre fasen

Eftersom älg är så sparsamt förekommande i materialet är det svårt att få ut någon in-

formation om hur människorna förhöll sig till älg och älgjakt. Förmodligen har älgen 
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varit förhållandevis begränsat förekommande i den Blekingska kusttrakten varför inget 

tydligt förhållningssätt har utvecklats. De enstaka djur som ändå påträff ats har varit så 

pass sällsynta och sporadiskt förekommande att man inte kunnat ha en jaktstrategi och 

de djur man fällt kan med avseende på förekommande älghorn i utkastlagret ha tillhört 

omkringvandrande hannar som letar efter nya marker. Fynd av enbart fyra fragment 

i det äldsta lagret är en tydlig indikation, eftersom man generellt sett ser en betydligt 

högre andel älg i samtliga övriga boplatsmaterial, vilka nästan uteslutande tillhört in-

landsboplatser (fi gur 41). Vid Norje Sunnansund har förmodligen älg inte ingått i den 

primära försörjningsstrategin som varit knuten till platsen. Tillgången på älg har san-

nolikt varit begränsad i kustbandet.

Figur 52 Storleksjämförelse base-

rad på storleken på skulderbladet 

hos rådjur(översta 2 figurerna) in-

dikerar medelstora djur sett i förhål-

lande till andra samtida rådjur sam-

tidigt som storleken på humerus 

(nederst) indikerar att det i mate-

rialet inte finns vare sig några rik-

tigt små eller riktigt stora djur. 

Size comparison of Roe deer based on 

the size of the scapula (top two figures) 

which indicate medium-sized animals 

compared with contemporary roe 

deer, while the size of humerus (lowest 

figure) indicates the lack of extremes 

in the Norje Sunnansund material. 
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Figur 51 Distal bredd på första fa-

langen hos rådjur som möjligen in-

dikerar att två av tre djur är handjur. 

The distal width of phalanx 1 of roe 

deer,  possibly indicating that two out 

of three animals were stags.
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Figur 53 Elementfördelning för uroxe 

i den äldsta perioden.

Element distribution from aurochs in 

the oldest period.

Uroxjakt under den äldre fasen

Även uroxe är sporadiskt förekommande i benmaterialet och även om den är betydligt 

vanligare än älg med 30 påträff ade fragment från minst två olika individer, utgör den 

en begränsad del av det totala klövviltsmaterialet. Det är relativt svårt att få en ålders-

fördelning på uroxarna, eftersom inga tandfragment fi nns bevarade från lager 111. De 

indikationer som fi nns genom epifyssammanväxning är baserade på fuserade falan-

ger samt halskotor och indikerar att man jagat fullvuxna djur. Det fi nns dock även ett 

fragment från andra halskotan (axis), som av storleken att döma enbart kan ha kommit 

från ett ungdjur alternativt en liten ko. Elementfördelningen för de uroxefragment som 

påträff as på platsen är mycket intressant och tycks visa på att enbart utvalda delar av 

uroxekroppen transporterades hem till boplatsen (fi gur 53).

Denna typ av tydligt utvalda element är ofta förknippad med långa transporter 

av djuret och små jaktlag. Studier har visat på en korrelation mellan andelen utvalda 

kroppsdelar och avståndet mellan kill site och boplatsen samt antal personer i jaktlaget 

som kan bära hem jaktbytet (O’Connell m fl  1988:131; O’Connell m fl  1990). Detta ur-

valsförfarande går under benämningen Schlepp-eff ekt (Perkins & Daly 1968) och är för-

modligen precis det som kunnat iakttas i uroxejakten vid Sunnansund. Liksom älgen 

var uroxen betydligt vanligare i samtida inlandsboplatser varför den spelat en mindre 

roll vid vistelser vid kusten. Uroxen bör alltså ha hållit till mer i inlandet. När mindre 

jaktlag har begett sig ut i markerna runtomkring boplatsen har man fått upp spåret på 

enskilda uroxar och följt efter dem och fällt dem varpå man stått med ett mycket stort 

djur på upp emot 900 kg (van Vuure 2005). Förmodligen har jaktlaget varit för litet för 

att man ska kunna få hem hela djuret varpå man har skurit loss köttet från benen. De 

kroppsdelar som dominerar på boplatsen korrelerar väl med undersökningar som gjorts 

på zebra och impalaantiloper där man relaterat mängden kött mot tidsåtgången att fi lea 

och stycka djuren (Lupo 2006:32f). Detta är alltså indikationer på att man primärt varit 

ute efter uroxeköttet, och inte skinn eller ben. De kroppsdelar där man relativt smi-

digt kan skära loss köttet från benen och få med sig köttet utan den extra benvikten har 

man fi leat. De delar av kroppen som tar lång tid att fi lea är alltså hemtransporterade i 

större köttstycken. Därför hittar vi en stor andel av framförallt halskotor i benmateria-

let. Det är denna del av kroppen, tillsammans med bringan, som på moderna nötkrea-

tur ger mest energi per kg kött och är därför ur näringssynpunkt viktig att få med sig 

hem (Livsmedelsdataenheten 2012). 

Ytterligare stöd för att man valt ut vissa delar av kroppen är närvaron av både falang-

er och mellanfotsben på boplatsytan. Det indikerar att man förde med sig köttet hem 

genom att först samla det i skinnet på djuret. Tåben och mellanfotsben följer då med 

själva skinnet och mellanfotsbenen fungerar som ett handtag på skinnet. Väl trans-

porterade till boplatsen är mellanhands och mellanfotsbenen på grund av sin robust-

het och form också mycket användbara i redskapstillverkning och det enda bestäm-

ningsbara mellanfotsbenet vi har från uroxe är de facto en del av en fl integgad benspets. 

Storleksmässigt tillhör samtliga av de mätbara uroxebenen stora tjurar, men eftersom 

ett icke mätbart fragment tillhört en mindre individ och med anledning av att det även 
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påträff ades en mjölktand från ett ungdjur i utkastlagret kan man inte se någon riktad 

jaktform utan man har förmodligen fällt de djur som kommit för nära människornas 

bosättning på sina vandringar (fi gur 54). 

Uroxefragmenten var samlade i nordvästra delen av undersökningsytan (fi gur 123a). 

Det rör sig om fragment från halskotor som därmed avspeglar en enskild händelse och det 

vi ser i den spatiala fördelningen är förmodligen en uppstyckningsplats där man styckat 

upp hela halspartiet från en uroxe. Halsen är notoriskt svår att stycka och tar lång tid 

att få ren från kött varpå man därför fört med sig hela halsen hem till boplatsen som en 

styckningsenhet. Ben från andra kroppsdelar från uroxen är mycket sporadiskt förekom-

mande och påträff andet av halsdelar ger belägg för att de mer lättfi leade köttrika kropps-

regionerna har fi leats på plats där djuret fälldes varpå benen lämnats kvar där och inte 

forslats hem till boplatsen. 

Sammanfattning av klövviltsjakten vid boplatsen under den äldre fasen 

Bilden av klövviltsjakten vid Sunnansund skiljer sig väsentligt från andra samtida boplat-

ser. För det första utgör klövviltsjakten en avsevärt mindre del av den totala jakten. Det 

fi nns ett betydande inslag av säl i benmaterialet, vilket ger en lägre andel klövvilt. Detta 

kan förklaras med att lokalen har ett kustnära läge som har möjliggjort säljakt. För det 

andra utgör älg och uroxe en mycket liten del av den totala mängden klövvilt, vilket av-

viker från andra maglemoseboplatser. Klövviltet domineras av rådjur och vildsvin som 

tillsammans står för upp emot 70 , därefter följer kronhjort och uroxe, medan älgen 

enbart är representerad av några enstaka fragment. Även om klövviltsjakten är betydligt 

mindre frekvent här har den ändå utgjort en väsentlig del av försörjningen på platsen. 

Principerna för klövviltsjakt tycks ha varit väldigt varierande beroende på art och fokus 

tycks alltså ha legat på djurbeståndet i närområdet. Med tanke på elementrepresenta-

tionen från de olika arterna kan man sluta sig till att jaktlagen varit så pass stora att man 

kunnat bära hem upp till medelstora djur som kronhjort i sin helhet, dvs djur med vik-

ter på upp till 300 kg. När man stött på riktigt stora djur som uroxar, som kan väga upp 

mot ett ton, har man inte kunnat frakta hem hela djuret till boplatsen utan istället varit 

Figur 54 Osteometriska belägg 

för uttalad könsdimorfism hos 

uroxar: mått på centrotarsale och 

första falangen visar att de fällda 

uroxarna vid Norje Sunnansund 

har varit storvuxna tjurar. Base-

rad på opublicerade undersök-

ningar av Ola Magnell.

Osteometrical evidence for pro-

nounced sexual dimorphism in 

aurochs indicates good-sized 

bulls from Norje Sunnansund 

through measures of centrotar-

sale and of phalanx 1. From un-

pulished studies by Ola Magnell.
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Figur 55 Spridningsbild över fynd 

av uroxe på den undersökta ytan. 

Notera klustret av uroxefragment 

som finns i det äldsta lagret i nord-

västra delen av schaktet. Skala 1:250.

Spatial distribution of bones from au-

rochs.

tvungen att välja ut delar av kropparna. Då uroxe förekommer sparsamt i benmaterialet 

och elementrepresentationen tyder på att kroppsdelar lämnats kvar på jaktplatsen, bör 

uroxen ha jagats vid jaktexpeditioner en bit från boplatsen.

Klövviltsjakten förefaller refl ektera en medveten jaktstrategi och ett noga uträknat 

förhållningssätt till de olika klövviltsarterna. Rådjur och kronhjort är återhållsamt jagade 

i unga år. Fokus har istället legat på att fälla de djur som uppnått full slaktvikt men in-

nan de, i hannarnas fall, ingår i reproduktionscykeln. Detta kan tyda på en medveten 

strategi som fokuserat på att bevara en hållbar jakt även i framtiden. Samtidigt är det 

ändå möjligt att åldersfördelningen med få äldre individer av kronhjort och rådjur också 

utgör resultatet av ett relativt högt jakttryck. Den låga andelen ungdjur kan ur ett kortare 

perspektiv tolkas som att man undvikit att jaga dessa djur, och först när de nått över två 

års ålder och börjat nå full kroppsvikt har de jagats för att optimera utbytet av kött per 

Ben av uroxe, passning mellan
delar markerad med linje
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nerlagt djur. Ett lågt uttag på ungdjuren ger viltpopulationen kontinuerligt utrymme för 

fortsatt existens i området. För en kontinuerlig försörjning av jaktvilt krävs dock att det 

fi nns kvar äldre individer som sörjer för den kommande reproduktionen. Det är troligt 

att så varit fallet och att äldre individer har existerat i området. Fällhorn som kommer 

från större och äldre individer än de påträff ade skallfasta hornen har samlats in, vilket in-

dikerar att dessa individer funnits i närheten, samtidigt som äldre individer i saknas ben-

materialet. Det är alltså möjligt att åldersfördelningen av hjortdjuren har varit reglerad. 

Åldersfördelningen stämmer väl med bilden från majoriteten av mesolitiska boplatser. 

Kanske har man följt djupt rotade traditioner som grundats i behovet av gruppens över-

levnad, varpå man hela tiden burit med sig kunskapen om att jakten bör bedrivas på ett 

hållbart sätt och möjliggöra jakt även för kommande generationer. 

Könsfördelningen hos hjortdjuren har varit mycket svår att avgöra med tanke på 

materialets fragmenteringsgrad och kvantitativa begränsning och bör inte användas 

för några vidare tolkningar. Vildsvin tycks ha varit helt annorlunda beskattat än hjort-

djuren utifrån vildsvinets höga tillväxthastighet. Här har man hållit ett högt jakttryck 

från första början, där man jagat en stor andel ungdjur och där vi kan se djur ifrån hela 

åldersspektrat i fyndmaterialet. Vildsvinen har jagats med en jämn fördelning mellan 

könen och storleksmässigt kan vi också se både stora och småvuxna vildsvin. 

Uroxe och älg förefaller enbart ha varit ytterst sporadiskt jagade, vilket innebär att 

man inte har utvecklat en ordentlig jaktstrategi för dem utan förmodligen sett dem som 

ytterst tillfälliga resurser som vandrat in på närområdets jaktmarker. Den låga andelen 

uroxe och älg i området skulle kunna bero på att ett högt jakttryck redan tidigare deci-

merat populationerna av dessa arter i kustområdet. Älg- och uroxejakten måste i så fall 

ha utgått från andra boplatser, och endast frånvaron av detta benmaterial utgör grund 

för denna tolkning utifrån Sunnansundsmaterialet. 

Jakten som den ter sig under den äldsta perioden vid Sunnansund ger också indika-

tioner kring hur människorna haft det på det stora hela. De påträff ade stora mängderna 

fi sk på platsen och dietstudier gjorda på två människobenfragment ger δ13C och δ15N 

värden som indikerar en diet dominerad av sötvattenfi sk. Detta betyder att människorna 

som bodde här förmodligen inte hade ont om mat och kunde därmed jaga på ett annat 

sätt än om näringsförsörjningen varit stressad. De tycks alltså ha haft en förhållandevis 

god ekonomi där man inte lidit av någon brist på föda utan omsorgsfullt kunnat välja 

ut och beskatta djurstammen på ett sätt som lett till att den kontinuerligt förnyat sig. 

Klövviltsjakt under den yngre fasen 

Benmaterialet i det yngsta lagret karakteriseras av dåligt bevarade ben, vilket innebär 

stora svårigheter att tolka materialet. Det fi nns en avsaknad av kotor och revben, vilket 

förmodligen har att göra med tafonomiska förluster av mindre kompakta ben, med lägre 

densitet, som dessutom i fragmenterat tillstånd är svåra att artbestämma. Den dåliga 

bevarandegraden innebär att ben från ungdjur förmodligen haft svårare att bevaras än 

ben från vuxna individer, vilket försvårar tolkningen av åldersfördelningen och jakt-

mönstret under denna period (fi gur 56). 

Vad det gäller könsfördelningen fi nns inget könsindikerande material för kron-

hjort och rådjur. Det fi nns horn från kronhjort och rådjur, vilket bara förekommer på 

handjur, men det säger inte någonting om själva jakten. Det är även omöjligt att bilda 

sig en uppfattning om könsfördelningen av de jagade vildsvinen. Totalt har enbart två 

fragment kunnat könsbestämmas utifrån morfologin på hörntänderna tillhörande en 

galt och en sugga. Enbart två könsbedömningsbara fragment är dock för lite material 

för att kunna dra några större slutsatser om hur man jagat vildsvin. Det gick heller inte 

att ta några måttserier från kronhjorts-, rådjurs- och vildsvinsbenen från denna fas som 

skulle kunna ge fl er könsindikationer.

Det fi nns inte mycket som kan uttolkas kring jaktmönstret på kronhjort under den 

yngre fasen. Benmaterialet är dock förhållandevis välrepresenterat. Bland kronhjorts-
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Figur 56 Elementfördelning för klövvilt under den yngre fasen, baserad på andelen 

fragment från olika kroppsdelar (vänster) respektive fördelat på % MAU (höger).

Hoof game body part distribution during the youngest period, based on number of 

fragments (left ) and on % MAU (right).

benen fi nns dock inga fragment som kommer från de köttrika delarna av bak-

kroppen. Enbart en kronhjortstand har varit så pass välbevarad att en ålder-

suppskattning baserad på tandslitage kunnat göras, det rör sig om en tredje 

molar i underkäken som uppvisar ett slitage som motsvarar en ålder runt 5–6 

år. Övriga tänder från detta lager är samtliga permanenta men inte lämpliga 

att göra en åldersuppskattning på, varpå man enbart kan konstatera att de 

är från adulta individer. Vad det gäller epifyssammanväxningen fi nns fem 

tåbensfragment med fastvuxna epifyser, vilket betyder att de kommer från 

djur äldre än 1,5 år (fi gur 57). 

Bland vildsvinsbenen fi nns inte mycket substans från det postkraniala skelettet, men 

det fi nns en avsaknad av ungdjur (fi gur 58). Som man kan iaktta i elementfördelningen 

fi nns de fl esta delar representerade. Av vildsvinständerna går inte att göra några mer 

exakta åldersbedömningar baserade på tandframbrott eller tandslitage från det yngre 

lagret utöver att konstatera att det rör sig om permanenta tänder från adulta individer. 

Rådjursbenen utgör 18  av klövviltet under denna fas vilket är en påtagligt mindre 

andel än i den äldre fasen. Även här visar elementfördelningen att de fl esta delar fi nns 

representerade. Rådjurständerna från lagret indikerar enbart vuxna djur (tabell 28). Det 

postkraniala skelettet indikerar även det enbart adulta individer med två fragment från 

individer äldre än 6 månader och ett fragment från en individ äldre än 22 månader. 

Älgen fi nns enbart representerad av fyra fragment under den yngsta perioden på 

boplatsen, vilket är för lite för att man ska kunna dra några slutsatser kring hur man 

jagat den. Fragmenten består av delar av en tand, ett fotrotsben, ett mellanhandsben 

samt en ländryggskota. Kotan kommer från en fullvuxen individ medan språngbenet 

är förhållandevis litet och kan komma från en ännu inte fullvuxen individ, alternativt 

en liten älgko. Det sparsamma älgbensmaterialet kan bero på att man inte jagat älg i 

någon större omfattning på grund av att man hållit sig till jaktmarker i anslutning till 

boplatsområdet och att den tätare älgstammen som förmodligen funnits längre i inlan-

det inte exploaterats under de perioder man befann sig vid kusten. 

Tabell 28 Samtliga åldersindikerande rådjurs-

fragment från den yngre fasen.

The complete number of age-indicating roe deer 

bones from the youngest period.

Element Ålder

Age

Bedömningskriterier

Estimated from

D (P3-) > 1 år Tandbildning, tds=10

Md (M3) > 1,5 år Tandbildning, tds=10

D (M3-) 2–3 år Tandslitage

Tooth wear

D (M2-) 5–6 år Tandslitage

Tooth wear

Scapula > 6 mån Sluten epifys

Fused epiphysis

Metatarsus > 22 mån Sluten epifys

Fused epiphysis
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Sammanfattning av klövviltsjakten vid boplatsen under den yngre fasen

Klövviltsjakten under den yngre fasen är mycket svår att kunna säga något om, med 

tanke på att det är förhållandevis få och dåligt bevarade ben. Materialet karakteriseras 

av en total avsaknad av ungdjur under hela perioden, vilket sannolikt beror på att bevar-

ingsförhållandena är så dåliga att ungdjursbenen inte haft samma bevaringsmöjligheter. 

Det gör att man måste vara ytterst restriktiv när man tolkar åldersfördelningen och man 

kan därför egentligen inte säga så mycket om jakten och jaktstrategierna. Här följer dock 

ett försök till tolkning utifrån det sparsamma materialet.

Kronhjortarna tycks under den yngre fasen ha blivit ett betydligt vanligare villebråd 

än under den äldsta perioden och utgör här ca 42  av det jagade klövviltet tätt följd av 

vildsvin som utgör 37 . Denna ökning verkar ha skett på bekostnad av rådjuren som 

nu utgör enbart 18  medan uroxen är helt försvunnen ur materialet och älgen är fort-

satt marginaliserad och ger intryck av att vara sporadiskt förekommande. 

Den ökande frekvensen av kronhjort i förhållande till rådjuren kan innebära fl era 

saker. En förändring i omgivningen kan ha skett, och klimat och vegetation förändrats, 

men det är också möjligt att boplatsen utnyttjats vid en annan årstid. Det förefaller som 

om området kring Sunnansund dominerats av barrträd under den äldre fasen, sett ut-

ifrån fl era faktorer. Både inslag i benmaterialet samt resultaten från pollenanalyserna av 

bland annat den borrkärna som tagits i centrala Vesan i samband med undersökningen 

av lokalerna längs E22:an talar för detta. Vid snörika vintrar består rådjurens diet ofta av 

en stor andel barr från barrträd, eftersom mycket av deras övriga föda döljs av snötäcket 

(Cederlund & Liberg 1995:78). En förklaring till det minskade inslaget av rådjur under 

den yngre fasen kan då vara att man då inte befunnit sig på platsen under vinterhalvåret 

som under den äldre fasen, och att rådjuren därför inte varit hänvisade till en diet på 

barr i samma utsträckning, utan varit spridda i landskapet. En annan möjlig förklaring 

är att klimatet förändrats, att ädellövskogen brett ut sig.

Man kan självklart också tänka sig att kronhjorten ökar i materialet till följd av 

ändrade preferenser och att kronhjorten i allmänhet har ökat, vilket också bekräftas 

av en genomgående ökning av kronhjortsben vid mesolitiska boplatser över tid i södra 

Skandinavien (Magnell i tryck). 

Som man kan iaktta i elementfördelningen för klövviltet under den yngre fasen fanns 

stora delar av de minsta klövviltsarterna bevarade, vilket tyder på att man i likhet med 

den äldsta fasen även här har transporterat hem mer eller mindre kompletta rådjur och 

Figur 57 Åldersfördelning för kronhjortar baserad på epifyssam-

manväxning och tandslitage. Observera att indikationerna för djur 

äldre än 3 år kommer från en tand tillhörande ett djur som blev ca 

5–6 år och att inga andra äldre djur än detta kan påvisas i materia-

let. N: 6 mån=1; 1,5 år=5; 3 år =2.

Age distribution of red deer based on both epiphyseal fusion and tooth 

wear. Note that the indications from animals older than three years 

derives from one tooth belonging to an animal at about 5–6 years of 

age, and no observations of older individuals can be made from the 

material. N: 6 months=1; 1,5 years=5; 3 years =2.

Figur 58 Åldersammansättning för vildsvinen i lager 110 baserat 

på det postkraniala skelettet. N: 1 år =2; 2–2,5 år=3; 3,5 år=2 Fast 

epifys indikerar att djuren blev äldre än sammanväxningsåldern.

Age distribution among wild boar in the youngest layer based on 

the post-cranial skeleton. Fused epiphysis indicates that the ani-

mal is older than the age when the epiphysis fuses. N: 1 year=2; 2–2,5 

years=3; 3,5 years=2.
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vildsvin till boplatsen. Uroxen förekommer inte längre i materialet och älgen är fortfar-

ande allt för dåligt representerad för att några riktiga tolkningsmöjligheter skall ges. Att 

uroxen saknas i materialet under den här perioden bör kunna ses i ljuset av artens succes-

siva utdöende i hela Skandinavien. På andra mesolitiska boplatser ser man en kontinuer-

ligt minskande andel uroxe i materialen. Mot slutet av kongemoseperioden fi nns uroxe 

enbart i form enstaka tänder eller tandpärlor som kan ha kommit från kontinenten, där 

uroxen levt kvar långt in i historisk tid. 

Bland kronhjortsbenen fi nns inga fragment som kommer från de köttrika delarna 

av bakkroppen, trots en förhållandevis god representation i materialet. Detta kan bero 

på att man skurit loss köttet från dessa delar av kroppen för att lättare kunna trans-

portera hem det utan att behöva ta med sig den extra benvikten. Avsaknaden av andra 

lättfi leade delar av kroppen antyder ett extensivare utnyttjande av platsen under den 

yngre fasen jämfört med den äldre, där även kronhjortarna varit för stora att frakta hem 

i sin helhet och enbart rådjur och vildsvin har kunnat forslas hem intakta. Det kan tol-

kas som att jaktlagen under denna period varit mindre än de var under den äldre fasen 

och nu kanske enbart bestod av några enstaka familjer, men ändå tillräckligt stora för 

att frakta hem upp till 200 kg tunga vildsvin. Alternativt skulle man kunna tänka sig 

att kronhjort jagades på ett större avstånd från boplatsen än vildsvin och rådjur, vilket 

gjorde att man inte kunde återvända till slaktplatsen för att plocka med sig resterande 

delar. Detta hänger dock dåligt ihop med den lägre förekomsten av älg, som av allt att 

döma bör ha varit vanlig inåt landet. 

Klövviltsben i utkastlagret

Klövviltsjakten, liksom andra verksamheter, är ytterst svår att studera utifrån ben-

materialet i utkastlagret eftersom lagret tycks vara en uppblandning av material från 

de båda landlagren. Benen i utkastlagret är något bättre bevarade än i det yngsta land-

lagret (lager 110), men inte i så fi nt skick som den äldsta periodens ben. Benen är över-

lag lite mer kompletta än benen från landlagren, vilket kommer sig av att man kastat ut 

större fragment i sjön varvid de inte utsatts för samma omfattande fragmentering som 

benen på land har gjort. Hos klövviltet kan man notera att en hel del större fragment 

av kronhjortshorn har kastats ut, ofta bearbetade, men möjligen kasserade, varpå man 

slängt iväg dem. 

Ben från olika delar av klövviltskropparna var utslängda i vattnet och det är svårt 

att se något riktigt mönster i materialet (fi gur 59). Att bensammansättningen dessutom 

tycks komma från båda faserna på land gör att det blir svårt att tolka benmaterialet. 

Vissa ben kan man med säkerhet tillskriva det äldsta lagret (lager 111), t ex uroxe, som är 

försvunnen från boplatsen under den yngre fasen, men de fl esta andra ben kan omöjligt 

Figur 59 Elementfördelning för klöv-

vilt i utkastlagret baserad på ande-

len fragment från olika kroppsdelar 

(vänster) samt fördelat på % MAU 

(höger).

Hoof game body part distribution in 

the mixed refuse layer, based on num-

ber of fragments (left ) and on % MAU 

(right).
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härledas vidare. Samtliga insända dateringsprover från utkastlagret har dessutom visat 

sig vara alltför urlakade på kollagen för att kunna ge en fullgod datering varvid man 

även i framtiden förmodligen inte kommer att på ett säkert sätt kunna skilja de olika 

benen kronologiskt åt. 

Kronhjort i utkastlagret

I utkastlagret utgör kronhjortsmaterialet ca 33  av klövviltet, vilket är mitt emellan 

andelen i de båda landlagren, och de 113 fragmenten som förekommer (inklusive horn) 

fördelar sig på minst 3 individer. En stor del av kronhjortsfragmenten är från hornen, 

vilket visar att man slängt ut en större andel trasiga horn i förhållande till övriga kropps-

element, vilket framgår tydligt när man studerar antalet bestämda fragment. Utgår man 

från  MAU framgår det att en stor del av de 71 hornfragmenten som återfanns ut-

kastade i vattnet faktiskt kan komma från ett litet antal horn, vilket indikerar att man i 

stor utsträckning slängt ut trasiga horn och hornfragment. Horn är också förhållandevis 

lätta att artbestämma, även för små fragment varpå de lätt kan bli överrepresenterade 

om de är starkt fragmenterade.

Bland benen från utkastlagret är åldersindikatorerna få för kronhjort och de tänder 

som förekom har varit permanenta och tillhört adulta djur, men är inte möjliga att 

åldersbedöma vidare. På enbart fyra ben från utkastlagret har det gått att bedöma epi-

fysstatusen. Det innebär att materialet är alltför litet för att dra några slutsatser av, men 

att det även i detta lager inte föreligger några ungdjur från kronhjort. 

Det fanns två benfragment med könsindikerande karaktärer. Ett fragment av ett bäck-

enben har möjligen tillhört en hind, men det är för fragmenterat vid de könsindikerande 

karaktärerna för att det ska vara möjligt att göra en säker bedömning. Ett större frag-

ment av ett skallben med skallfast horn (fi gur 61) förefaller vara fullbildat och det har 

ännu inte påbörjats någon uppluckring av området mellan kraniet och rosenkransen, 

vilket innebär att fällningsprocessen inte påbörjats. Detta ger indikationer om att hjorten 

fälldes någon gång efter att hornet var färdigbildat, vilket sker i slutet av augusti, men 

innan fällningsprocessen satt igång. Det innebär att hjorten fälldes någon gång under 

vinterhalvåret mellan september och mars (Alm 1979:65). Storleksmässigt ligger djuret i 

nederkanten av de subfossila djur som fi nns dokumenterade från Sverige och Danmark, 

vilket dock innebär att om djuret hade levt idag hade det varit en medelstor kronhjort 
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Figur 60 Omkrets på skallfast rosenkrans från 

lager 112 (röd smal markering) och från fäll-

horn i lager 111 (svarta tjocka markeringar) 

jämfört med nutida (Rec) populationer från 

Norge, Sverige och Danmark liksom subfos-

sil (Fos) från motsvarande områden samt me-

deltida Wolin (C Med). Figuren baseras på fig. 

50 i Ahlén (1965).

Circumference of skull intact red deer burr from 

layer 112 (thin red line) and burr size from shed 

red deer antlers in layer 111 (thick black lines) in 

comparison with recent (Rec) populations from 

Norway, Sweden and Denmark and from sub-

fossil antlers (Fos) from the same areas and 

from the medieval setting of Wolin (C Med). Fig-

ure based on fig. 50 in Ahlén (1965).
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Figur 61 Skallfast kronhjortshorn 

från hjort fälld någon gång mellan 

augusti–mars. Notera att de främre 

taggarna blivit avhuggna samt att det 

inte finns någon uppluckringszon un-

der rosenkransen som indikerar att 

hornen är på väg att fällas. Foto: 

Adam Boethius.

Skull-attached antler from a red deer 

caught sometime between August and 

March. Note the chopped off  brow tine 

and the non-existing loose zone under 

the burr which (had it been present) 

would have indicated the imminent 

shedding of the antlers. 

2 cm

(fi gur 60, Ahlén 1965:137). För sin tid har det alltså inte varit något praktdjur. Ytterligare 

två kronhjortshorn från det äldsta lagret har kunnat mätas, de är större än det utkastade 

skallfragmentet och kommer båda två från fällhorn. Detta ger indicier för att man möjli-

gen jagat mindre djur i jämförelse med andra mesolitiska populationer av kronhjort. 

Huruvida det kan ses som en medveten strategi, att inte skjuta de bäst lämpade hjor-

tarna utan låta dem leva och fortsätta fortplanta sig får dock i dagsläget lämnas osagt.

Vildsvin i utkastlagret

Det påträff as 53 vildsvinsfragment i utkastlagret fördelat på minst två individer. Det fi nns 

något fl er lösa tänder från underkäken här än i övriga lager, men dock inte så många att 

man får ut en ålderskurva. Två lösa molarer från underkäken samt en underkäke går att 

göra åldersberäkningar på, dessa indikerar ett djur som blev 2–5 månader, ett djur som 

blev 7–13 månader samt ett djur som blev ca 1,5–2 år gammalt. Epifyssammanväxningen 

ger intrycket av en fokus på äldre bytesdjur, men tillsammans med åldersbestämningen 

från tänderna ger det indikationer på att även ungdjur jagats (fi gur 62).

Vad det beträff ar könsfördelningen står ben från två galtar att fi nna i utkastlagret 

baserat på hörntandens morfologi. Ytterliggare en galt är möjlig att härleda genom osteo-

metri, vilket förmodligen rör sig om en mycket stor galt i ca 1,5–2 års ålder, som upp-

visar den största andra molaren som påträff ats i mesolitiska sammanhang, dock med 

en betydligt mindre tredje molar som inte särskiljer sig från samtida vildsvin (fi gur 63).

Rådjur i utkastlagret

I utkastlagret har påträff ats 29 fragment från rådjur från minst två individer och det 

verkar som om stora delar av rådjurskroppen fi nns representerad i utkastlagret trots den 

begränsade mängden identifi erade fragment. Det fi nns för få fragment för att ge en god 

Figur 62 Åldersammansättning för vildsvinen 

i lager 112 baserade på det postkraniala skel-

ettet. N: 1 år =1; 2–2,5 år=3; 3,5 år=5.

Age distribution among wild boar in layer 112, 

based on the post-cranial skeleton N: 1 year =1; 

2–2,5 years=3; 3,5 years=5. 0
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uppfattning om vilka rådjur som fällts och när de jagats, och eftersom det dessutom 

är svårt att härleda dem till något av landlagren är tolkningen av rådjursfragmenten 

något vansklig. Utifrån tandslitage kunde en åldersbedömning göras på en tredje mo-

lar i under käken, vilken kom från ett djur som blev mellan 1,5–3 år gammal. Därtill 

kunde epifysstatusen bedömas på sex postkraniala fragment (fi gur 64). Det föreligger 

inga könsindikerande fragment i utkastlagret och det har heller inte gått att ta några 

mått varpå det inte fi nns något utrymme för osteometriska jämförelser. 

Uroxe i utkastlagret

Det påträff ades två olika fragment från uroxe i utkastlagret, en mjölktand som kommer 

från ett djur som blev yngre än två år och ett fragment från den andra halskotan från en 

fullvuxen tjur. Dessa båda fragment kommer troligtvis från den äldsta perioden efter-

som uroxen förefaller vara lokalt frånvarande i den yngre fasen och alltså inte verkar 

ha funnits kvar i området. Halskotan kommer som sagt från en riktigt storvuxen tjur 

och uppvisar tydliga uppstyckningsspår från att man skiljt skallen från kroppen (fi gur 

65 och 66). Skärspåren har uppkommit genom att man skurit loss muskler och liga-

ment på baksidan av processus articularis cranialis. En intressant företeelse med denna 

kota är att den kunnat byggas ihop av många olika fragment som hittats i olika delar 

av utkastlagret, vilket ger indikationer på att vattnet inte varit stillastående utan i viss 

rörelse (fi gur 55). Med tiden har kotan fl yttats runt och fragmenterats och de olika frag-

menten också separerats. Detta innebär att man stratigrafi skt inte kan härleda några 

lagerföljder i utkastlagret och därför inte avgöra vilka ben som kommer från den yngre 

eller den äldre fasen.

Älg i utkastlagret

Älgen är bäst representerad i utkastlagret till stor del på grund av att man kastat ut en 

stor del älghorn i vattnet, vilka kan varit insamlade att använda som redskap. Få älg-

bensfragment visar också att älgen inte varit ett vanligt byte. De 11 älgfragmenten i ut-

kastlagret kommer från minst 2 individer, en adult älg och ett ungdjur. Åldersfördel-

ningen är nästan omöjlig att studera eftersom bara två fragment hittats med möjlighet 

till att studera epifysstatus, det rör sig om två första falanger, en med sluten epifys och 

en med öppen. 

Figur 63 Storlek på vildsvinständer M2- och M3- från Sunnansund som kommer från samma käke och visar det möjliga storleksspannet från 

samma individ. M2:an tillhör en av de absolut största från hela mesolitikum medan M3:an är något mer modest.

Size of wild boar molars M2- and M3- which comes from the same jaw in Sunnansund and illustrates the size range between diff erent elements 

from one individual. The M2- is one of the largest known from the whole Scandinavian Mesolithic period while the M3- is more modest in size.
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Figur 64 Åldersfördelning för rådjuren 

i utkastlagret baserat på de sex frag-

ment där epifysstatus kunnat iakttas.

Age distribution of roe deer in the re-

fuse layer, based on six fragments with 

the epiphyseal area intact. 
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Figur 65 Uroxe, storleksjämförelse 

av andra halskotan från Sunnansund 

och några andra tidigmesolitiska 

lokaler och geologiska fynd (Ekström 

1993). Notera de mått där värdet på 

en av axlarna är noll vilket inne-

bär att benet är skadat och att det 

måttet inte går att ta medan det an-

dra måttet fortfarande kan jämföras.

Size comparison of the second verte-

brae (axis) between Sunnansund and 

contemporary early Mesolithic sites 

(Ekström 1993). Note the zero value 

on some of the bones. This indicates 

that the measurement was impos-

sible to take due to bone reductions, 

and therefore only the measurement 

from one of the axles can be used in 

these cases. 

Figur 66 Uroxehalskotan från utkast-

lagret med några av skärmärkena 

synliga. Foto: Adam Boethius.

Aurochs axis from the refuse layer, 

with cut marks from the defleshing of 

the bones.
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Sammanfattning av klövviltsjakten utifrån utkastlagret

Det är svårt att på ett konkret sätt säga någonting om klövviltsjakten utifrån benen i ut-

kastlagret eftersom de med all sannolikhet är en uppblandning av material från de båda 

faserna som noterats på land och argumentationen kan därför enbart föras på ett generellt 

plan. Inga ben från lagret motsäger den bild som fi nns från de båda landlagren utan man 

kan tvärtom iaktta ungefär samma mönster hos klövviltet i utkastlagret. Kronhjorten är 

förhållandevis välrepresenterad i detta lager, vilket till stor del kommer sig av att det påträf-

fas många hornfragment härifrån. En stor del av dem är bearbetade och det är möjligt att 

man kastat ut halvfärdiga hornföremål om de gått sönder vid tillverkningen eller att man 

kastat ut söndriga eller slitna föremål när man ersatt dem med nya. Liksom i landlagren 

påträff as inga ungdjur och storleken på ett skallfast kronhjortshorn i jämförelse med två 

fällhorn från det äldsta lagret ger indikationer om att man inte jagat de allra största hjort-

arna som funnits i området. 

Uroxe- och älgbenen följer de exempel som ges från landlagren och ger fortsatt indi-

kationer på att vara ytterst sporadiskt förekommande. Elementrepresentationen av dessa 

två stora djur kan tolkas som en schlepp-eff ekt där ben från nedre extremiteten som suttit 

kvar i skinnet och ben från delar av kroppen, som är mycket svåra och tidskrävande 
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att separera köttet ifrån, har plockats med hem till boplatsen, medan köttet från mer 

lättfi leade kroppsdelar har tagits med och benen lämnats kvar. Således visar tecknen 

från utkastlagret också på att så pass stora djur som älg och uroxe varit för stora för att 

föra hem till boplatsen. Eftersom uroxe och älg dessutom är så dåligt representerade i 

materialet är det troligt att människor inte begett sig långa sträckor inåt landet för att 

jaga dessa arter där de förmodligen varit betydligt talrikare. 

PÄLSDJURSJAKT

Pälsdjuren omfattar ett stort spektrum av olika arter och inkluderar djur som jagats både 

för köttets och för pälsens skull, vilket framgår av att man hittar både brända pälsdjurs-

fragment och ben med skärmärken.

Som kan ses i fi gur 67 är det en mycket stor spännvidd på pälsdjuren och det är enbart 

lodjur som saknas i materialet av samtliga pälsdjur som man kan förväntas fi nna. Av ele-

mentfördelningen kan man konstatera att fragment av huvuden tillsammans med lösa 

tänder är förhållandevis vanliga, vilket kan ha att göra med att dessa är förhållandevis 

lätta att skilja åt mellan de olika arterna, när de övriga benen är mycket fragmenterade 

(fi gur 68, 69 och 70). Det har även tidigare rests argument om att skallfragmenten ofta 

sitter kvar på pälsen och att man därför har en förhållandevis hög andel fragment från 

denna kroppsregion hos pälsdjur (Jonsson 1988:67). Detta känns mindre sannolikt efter-

som det går att iaktta skärspår på en hel del av pälsdjursbenen, bland annat på revben och 

bäcken ben från hund och överarmsben från utter, vilka inte har uppkommit genom att 

man fl ått djuren. Detta är alltså direkta tecken på konsumtion och man bör ha i åtanke att 

det fi nns mycket ätbart i skallen som är förhållandevis svårt att avlägsna utan att skallen 

först tillagas, varpå det förmodligen inte var något som slängdes direkt när man styckade 

och fl ådde djuret. Flertalet av pälsdjursarterna (hund, brunbjörn, utter, rödräv, vildkatt, 

varg, skogsmård och ekorre) uppvisar också några fragment som utsatts för eld och blivit 

partiellt svedda, förmodligen när man grillat hela köttstycken med benen sittande på, 

varpå man tydligt även konsumerat köttet på pälsdjuren, inklusive de från sina husdjur.

Några tydliga jaktstrategier för de olika pälsdjuren är svårt att se och ännu mer kom-

plicerat blir det om man försöker generalisera. 

Rovdjuren kan förutom att ses som bytesdjur också betraktas som konkurrenter om 

födan och möjligen till viss del även som fi ender eller som något man kan beundra och 

fascineras av. Det är därför möjligt att värderingar som inte enbart grundar sig till att 

optimera den egna tillvaron har spelat en roll när man förhållit sig till dem. Vad beträff ar 

Figur 67 NISP och MNI beräkningar 

för pälsviltet i de olika kontexterna.
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Figur 68 Elementfördelning för pälsdjuren i det äldsta lagret.

Body part distribution based on fur game from the oldest layer.

Figur 69 Elementfördelning för pälsdjuren i det yngsta lagret.

Body part distribution based on fur game from the youngest layer.

Figur 70 Elementfördelning för pälsdjuren i utkastlagret.

Body part distribution based on fur game from the refuse layer.
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jaktmönster på pälsdjuren är samtliga fällda djur adulta, inte ett enda fragment kommer 

från en ung individ med icke fastvuxna epifyser eller från ett djur med mjölktänderna 

kvar i käken. Detta kan innebära att man vid jakt av pälsdjur inriktat sig på vuxna in-

divider. Varför det ser ut på detta viset är svårt att säga, men en möjlighet är att man 

endast jagat pälsdjuren under vintern. Då har de fl esta ungdjur av de mindre pälsdjuren 

blivit så pass gamla att de tappat sina mjölktänder och benens epifyser har växt samman 

med diafysen, vilket betyder att de är adulta individer trots att de är under året gamla. 

Detta skulle möjligen kunna förklara att de mindre djuren som skogsmård och ekorre 

har sammanvuxna epifyser, något som till stor del korrelerar med perioden december/

januari (Trolle-Lassen 1986:122; Carlsson 1961), men inte förklara frånvaron av ungdjur 

bland pälsviltet med sent igenväxande epifyser, som exempelvis björn. Den snedvridna 

åldersfördelning kan möjligen också vara ett resultat av ett ökat tafonomiskt svinn bland 

ungdjuren, men troligen går svaret att fi nna i en kombination av selektiv jakt, ett ökat 

tafonomiskt svinn samt en vistelseperiod vid lokalen som infaller sent på året. 

I relation till andra samtida lokaler är artrikedomen mycket stor och det påträff as fl er 

pälsdjursarter här än vid någon annan tidigare känd boplats, vilket till stor del förmod-

ligen är en återspegling av att materialet sållats i fi nmaskiga såll. Det betyder att man 

utnyttjat hela spektret av arter som fi nns i näringskedjan och förmodligen innebär det 

också att vi har en ytterst gynnsam placering av lokalen där lövskog möter barrskog och 

där vatten fi nns i form av både insjö, innanhav och å. Under många år har också dis-

kussionen förts huruvida närvaron av pälsdjur är en vinterindikation eftersom pälsen är 

tjockare och fi nare på vintern (Bratlund 1991:101). Men som tydligt framgår av fi gur 71 

påträff as pälsdjur på samtliga lokaler, även om det är i varierande utsträckning och om-

fattning, vilket innebär att det är vanskligt att ha detta kriterium som en säsongsindika-

tor. Möjligen skulle man kunna argumentera för detta på en plats som Sunnansund där 

pälsdjuren utgör en större andel av de bestämningsbara benen och där artvariationen är 

större än vad man kan iaktta på andra samtida boplatser.

Vildkatt 

Vildkattens ben är oftast närvarande på en boplats med bara ett fåtal fragment, och 

vildkatten är därmed oftast sämre representerad än exempelvis utter och skogsmård. 

Huruvida detta beror på att man föredragit andra djurs pälsar, att vildkatten varit mer 

svårjagad eller mindre frekvent förekommande är svårt att säkert säga. I Norje Sunnan-

sund representeras vildkatten av sammanlagt åtta fragment. I det äldsta lagret förekom 

fem fragment från minst en individ. Fragmenten kommer från utspridda delar av krop-

pen (kranium, överarm, underarm, underkäke och falang) och visar att man burit hem 

hela kroppen till boplatsen. Man kan också notera både gnagspår och spår av eld på 

vissa av benen. I utkastlagret påträff ades två fragment, en hörntand och en falang, och 

i det yngsta landlagret (lager 110) fanns ett mellanhands-/mellanfotsben. Vildkattshörn-

tanden som påträff ades i utkastlagret är genomborrad och använd som tandpärla. 

Skogsmård 

Skogsmård var väldigt vanlig under framförallt den äldsta fasen där den var det näst 

vanligaste pälsviltet, sett till antal identifi erade fragment. Sammanlagt återfanns 42 

fragment från skogsmård varav 33 fragment från minst två individer kom från den äld-

sta fasen, fyra fragment från utkastlagret och fem fragment från det yngsta landlagret 

representerade minst en individ vardera. Skogsmård är också ett påfallande vanligt 

djur i samtida kontexter och förekommer på så gott som samtliga jämförbara boplatser. 

Grävling

Grävling är ett djur som också förekommer på de fl esta samtida lokaler även om det 

sällan är i någon större omfattning. Totalt påträff ades 31 fragment av grävling i Norje 

Sunnansund varav 23 kom från det äldsta lagret, 6 påträff ades i det yngsta lagret och 
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Figur 71 Förhållandet mellan de olika 

pälsdjursarterna baserat på antal 

fragment (NISP) i de olika lagren från 

Sunnansund i jämförelse med sam-

tida lokaler.

The diff erent species of fur game in 

Sunnansund compared with contem-

porary sites (based on NISP).

ett i utkastlagret. I det yngsta lagret förekom ben från hela kroppen medan det i det 

äldsta lagret påträff ades i huvudsak revben och ben från bakkroppen, även om enstaka 

kranie-, tand- och frambensfragment förekom. Det gick att identifi era två olika indi-

vider i det äldsta lagret och en individ i det yngsta. Ett fragment, i form av en tandpärla, 

påträff ades i utkastlagret.

Utter 

Utter är ett förhållandevis vanligt pälsvilt och förekommer relativt frekvent på de fl esta 

samtida boplatser. Totalt påträff ades 36 utterfragment på lokalen varav 21 fragment från 

minst en individ kom från det äldsta lagret, 4 fragment från en individ från utkastlagret 

samt 11 fragment från minst två individer från den yngsta fasen. Det förekommer ben 

från stora delar av kroppen och en del av dem är brända medan andra visar spår efter att 

man fi leat bort köttet från benen. En stor mängd utterben indikerar dels att den funnits 

i närheten och dels att det varit gynnsamt för uttern att leva i området, vilket innebär 

god tillgång på fi sk. Detta är också uppenbart med tanke på det omfattande fi skbens-

materialet som påträff ades på lokalen.

Iller 

Iller är ett förhållandevis ovanligt pälsvilt under perioden och förekommer enbart på tre 

samtida boplatser. Att illern framstår som ovanlig kan möjligen ha att göra med att den 

är så pass liten att man vid många av de äldre utgrävningarna helt enkelt missat benen. 

I Sunnansund påträff ades enbart ett käkbensfragment från iller och med tanke på att 

hela den utgrävda ytan är vattensållad med relativt fi nmaskiga nät borde fl er fragment 

ha påträff ats ifall illern hade varit ett vanligt bytesdjur.

Brunbjörn

Brunbjörn är en art som också är frekvent förekommande på många samtida lokaler 

och har förmodligen jagats under hela mesolitikum både för köttets och för pälsens 

skull (Eriksson & Magnell 2001:182). I Sunnansund påträff as 19 fragment från brun-
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björn fördelat på minst en individ från varje lager. Av dessa kommer 11 björnfragment 

från det äldsta lagret och representerar enbart utvalda delar av kroppen bestående av 

lösa tänder, revben och handlovsben och mellanhands-/mellanfotsben. Denna repre-

sentation av björnkroppen från det äldsta lagret kan indikera att jaktlagen var för små 

för att kunna få hem riktigt stora och tunga djur, vilket också iakttogs vid uroxejakt i 

det äldsta lagret och kronhjortsjakt i den yngsta fasen. Därvid skar man loss köttet från 

benen och la det i skinnet tillsammans med de delar som man hade mest nytta av eller 

som var extra svårt att skära loss på plats. Detta släpades hem till boplatsen, varpå rest-

erande ben lämnas på slaktplatsen. De element som påträff as på platsen skulle under 

dessa omständigheter kunna förklaras med att mellanhands-/mellanfotsben och hand-

lovsben följde med skinnet hem, skallen plockar man med hem för att den generellt sett 

tar väldigt lång tid att lossa allt kött från (Lupo 2006) och är nästan omöjlig att få ren 

från kött utan tillagning samt för att man möjligen ville åt tänderna. Revbenen kan en-

kelt transporteras hem som ett paket utan att skära loss allt kött från varje individuellt 

revben. En stor brunbjörnshane kan idag väga över 300 kg och jämför man de björnmått 

som går att få ut från Sunnansund indikerar det närvaron av ett stort djur i det äldsta 

lagret och två mycket stora djur i det yngsta lagret respektive utkastlagret (fi gur 72). 

I det yngsta landlagret förekommer enbart lösa tänder från över- och underkäke, 

delar av kalvariet samt ett revben, och samma mönster återges i utkastlagret som sånär 

som på en ländryggskota består av falanger, som kan ha tillhört pälsen, samt en lös tand. 

Detta kan alltså vara ytterligare bevis på att man även under lokalens senare utnyttjande 

bedrev en väldigt snarlik jakt med små jaktlag som begav sig ut. En kontinuitet över två 

skilda faser kan därför innebära att man på grund av platsens lokalitet och placering i 

landskapet nyttjat resurserna bäst i små jaktlag varpå försörjningsmönstret inte förän-

drats nämnvärt över tiden. 

Hund

Hunden är ett välkänt inslag i sydskandinaviska tidigmesolitiska kontexter och har se-

dan de äldsta daterade hundfyndet som gjorts i Bonn-Obercassel nere i Centraleuropa 

(ca 12 000 BC, Nobis 1981; Benecke 1987) setts i de fl esta arkeologiska lokaler med väl-

bevarade benmaterial och har som det enda domesticerade djuret vid den här tiden en 

speciell koppling till människan. Hunden under denna period har ofta beskrivits som 

spetshundslik utifrån studier av kraniet (Aaris-Sørensen 1976; Noe-Nygaard 1995 m fl ), 

men har med allometriska studier på det postkraniala skelettet mer liknats med kropps-

formen av slankare hundraser som pudel (Benecke 1993). Huruvida detta stämmer för 

hundarna från Sunnansund är svårt att säga eftersom de är alltför fragmenterade för 

dylika undersökningar. Totalt påträff ades 32 fragment från hund samt ytterligare 9 

fragment som inte med säkerhet gick att skilja från varg eller rödräv. Det påträff ades 

22 hundfragment från den äldsta fasen, varav merparten är revben men det fanns även 

fragment från bakkroppen, kraniet och den första halskotan bevarat. Två av fragmenten 

hade tydliga skärspår som med tanke på placering bör ha uppkommit vid uppstyck-

ning respektive fi leing. Ett av revbensfragmenten var också bränt uppe vid ledänden 

vilket indikerar att de tillagats över öppen eld och att ledänden stuckit fram ur köttet 

och blivit partiellt eldpåverkat. Storleksmässigt låg de mätbara hundbenen i närheten 

av en modern Irländsk setter och Grönländska slädhundar och var något större än de 

moderna spetshundarna som använts för jämförelse (fi gur 73). Ytterligare tre fragment 

stammade från den yngsta fasen och bestod av två falanger och ett bäckenbensfrag-

ment. Bäckenfragmentet var liksom halskotan och revbenet från den äldsta fasen ut-

satt för skärmärken. Från utkastlagret kom det sju fragment varav majoriteten var från 

framtassen, men det fanns även lösa tänder och ben från bakkroppen. I varje lager fanns 

det enbart bevis för en individ men tillsammans med utkastlagret fanns det belägg för 

minst två individer på platsen.
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Figur 72 Storleksjämförelse på fjärde premolaren i överkäken (vänster) och första molaren i underkäken (höger) mellan Sunnansund 

och olika subfossila mesolitiska och neolitiska brunbjörnar från Danmark enligt uppgift er från Richter (1987).

Size comparison on P4+ (left ) and M1- (right) between Sunnansund and diff erent sub-fossil Mesolithic and Neolithic brown bears from Den-

mark according to information from Richter (1987). 
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Figur 73 Hund och varg från Sunnansund i jämförelse med moderna hundraser och vargar samt med andra samtida hundar från an-

dra lokaler. De mesolitiska hundbenen illustreras med stjärnor. Mått hämtade från Boethius (opublicerat manus).

Dog and wolf tibia from Sunnansund in comparison with modern wolves, modern dog breeds and dogs from contemporary sites. The Meso-

lithic dog bones are illustrated with stars. Measurements are taken from Boethius (unpublished manuscript). 
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Varg 

Vargben förekom på boplatsen med 14 fragment varav majoriteten ben (8 stycken från 

minst två individer) föreföll vara utkastade i vattnet. I det äldsta lagret på land förekom 

3 fragment från minst en individ, ett överarmsben, ett tåben och en del av en underkäke, 

medan man i utkastlagret möjligen kan ha slängt ut en hel tass samt två olika skenben. 

I det yngsta lagret påträff ades ytterligare tre fragment från minst en individ, bestående 

av en del av ett bäckenben samt två falanger. Överarmsbenet i det äldsta landlagret har 

utsatts för eld medan de övriga benen är opåverkade sånär som på lite gnagspår på ett 

av de utkastade skenbenen. Fynd av ben från hela kroppen, som dessutom hade spår 

av eld indikerar att hela vargkroppen transporterades hem till boplatsen och användes. 

Benen från vargtassen, som påträff ades utkastade i vattnet, består av två mellanhands-

ben (metacarpale II, metacarpale III) samt två falanger och även en obestämd metapod. 

De båda mellanhandsbenen var helt kompletta och skiljer sig alltså åt från nästan alla 

andra ben från boplatsen genom att inte vara fragmenterade. De kommer från en förhål-

landevis stor varg, jämförbar med de största moderna svenska vargarna som använts som 

jämförelse, och i storlek med en modern Grand danois (fi gur 74).

Rödräv 

Ben från rödräv var närvarande med 21 fragment varav 12 kommer från den äldsta pe-

rioden fem från utkastlagret och fyra fragment från det yngsta landlagret. Det före-

kom inga överlappande fragment inom de olika lagren varav det endast går att påvisa 

en individ från varje lager. Ben från rödräv är förhållandevis vanligt och förekommer 

på hälften av de samtida boplatserna. 

Bäver

Bävern är det tveklöst vanligaste förekommande pälsviltet från de fl esta samtida platser 

och har med all säkerhet varit ett relativt lättfångat och uppskattat bytesdjur. I Sun-

nansundsmaterialet ser det dock, precis som så mycket annat, helt annorlunda ut och 

endast ca 5  av pälsviltet är bäver medan bävern i andra material kan uppgå till så 

mycket som 85 . Frågan är då varför vi ser en så här stor skillnad i antalet bävrar. En 

förklaring skulle kunna vara att bäverpopulationen i området lätt kunde falla off er för 

Figur 74 Storleksjämförelse mellan 

två mellanhandsben som möjligen 

kom från samma individ, i vad som 

i sådana fall troligtvis varit en kom-

plett utslängd vargtass, i jämförelse 

med moderna vargar och hundraser.

The size of two wolf metacarpals from 

Norje Sunnansund in comparison with 

modern wolves and dog breeds. 
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människornas jakt varav de lokalt decimerades. Ett annars kanske mer troligt scenario 

är att landskapet inte lämpade sig för bävrar. Med tanke på att bävrar trivs allra bäst i 

lövträdskogar, där lövträden till och med är en förutsättning för deras närvaro (Bjär-

vall & Ullström 2010), kan det omkringliggande landskapet vara dominerat av tallskog. 

Detta kan också vara en trolig förklaring med tanke på att ekorren är så extremt vanlig i 

Sunnansundsmaterialet och att ekorren trivs bäst i barrskogsmiljö. Vi kan därför möjli-

gen ana en utbredd barrskog i närområdet, till skillnad från de sydligare skånska och 

danska boplatsmiljöerna som sannolikt har ett större inslag av lövträdsskog. 

Totalt påträff as 15 bäverfragment. I det äldsta lagret påträff as åtta bäverfragment av 

vilka sex fragment kommer från tänder från underkäke och underkäksfragment. De rest-

erande två fragmenten kommer från en falang och en ländkota. I det yngre landlagret 

hittas 4 bäverfragment varav samtliga kommer från huvudet (tre tänder och en under-

käke) och i utkastlagret påträff as enbart 3 tandfragment. Den skeva elementfördelningen 

med i stort sett enbart fragment från skallen har förmodligen sin förklaring i hur man 

under hela stenåldern använt bävertänder, och intressant nog påträff ades en bearbetad 

tand vid förundersökningen av lokalen, vilket kan ge ytterligare information. Det har 

tidigare påvisats att bävertänder, både lösa och sittande i käkar, har använts som redskap 

till särskilda ändamål (Hatting 1970; Jonsson 1996). Man skulle därför kunna anta att 

man tagit med sig skallar, käkar och tänder från andra lokaler för att använda dem som 

redskap, mot bakgrund av att det troligen fanns få bävrar i närområdet.

Ekorre

Ekorre är ett förhållandevis ovanligt djur på de fl esta samtida boplatser. Anledning till 

detta är förmodligen att det är ett litet djur som förutom att behöva goda bevaringsmöjlig-

heter också kräver en systematisk utgrävningsmetodik med sållning för att man ska 

kunna hitta benen. Ekorrar trivs bäst i gran och tallskogsmiljö men kan påträff as i alla 

skogsmiljöer (Bjärvall & Ullström 2010:92). Ekorren har en mycket fi n päls och fram-

förallt dess vinterpäls omnämns redan under medeltiden som en högt uppskattad och 

vanlig päls (Andersson 2006:206). Norje Sunnansund skiljer sig åt markant från övriga 

samtida lokaler genom att ha ett mycket stort antal ekorrben, vilket också gör det till det 

vanligaste pälsviltet på lokalen. Sammanlagt påträff ades 56 fragment varav 7 kommer från 

det yngsta lagret, 3 från utkastlagret och de 46 övriga fragmenten hittades i det äldsta lag-

ret. Element från hela kroppen fanns representerade, men det föreligger en majoritet av 

framtänder som bevarats. Av alla ekorrbenen har enbart två fragment blivit eldpåverkade, 

ett från den äldsta fasen och en från den yngsta. Att man påträff ar brända fragment från 

båda faserna innebär att ekorren inte enbart infångats för pälsens skull utan att man under 

båda perioderna också tillvaratagit och ätit köttet. Kroppen har förmodligen grillats över 

öppen eld och blivit svedd i de delar som varit exponerade för elden. Ekorrbenen kom-

mer från sammanlagt minst åtta individer, fördelat på varje lager minst två från yngsta 

lagret, minst sex från äldsta lagret och minst en individ i utkastlagret.

Skogshare 

Skogshare är ytterst sällsynt förekommande och har tidigare enbart påträff ats med ett 

fragment på Mullerup av alla samtida sydskandinaviska lokaler, samt med ett fragment 

från Balltorp i Västsverige. I Sunnansund är dess närvaro också enbart bekräftad med 

ett enda fragment, ett mellanfotsben, vilket gör den ovanlig även här. Förmodligen har 

skogsharen inte varit speciellt vanligt förekommande i dessa delar av Skandinavien un-

der denna tid, eftersom man annars borde kunnat ha gjort fl er fynd. Skogsharen är dock 

förhållandevis svårfångad och nattaktiv och även om det inte känns särskilt troligt, kan 

den möjligen ha blivit förbisedd som byte av praktiska skäl.
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Igelkott

Igelkott utgör inget vanligt byte på fl ertalet boplatser från perioden, även om den före-

kommer med några enstaka fragment på nästan hälften av alla samtida lokaler. Enbart 

på en lokal (Ringsjöholm) tycks igelkotten ha varit ett vanligt bytesdjur, dessvärre har 

detta benmaterial till större delen enbart analyserats av studenter i olika omgångar. I 

Sunnansund påträff ades 7 fragment, samtliga från det äldsta lager 111. Igelkotten var 

främst representerad av underkäkar även om bakben och mellanhandsben också fanns 

representerat. Totalt gick det att särskilja tre olika individer ur de sju igelkottfragmenten. 

Sammanfattning av pälsdjursjakten vid boplatsen

Pälsdjursjakten förefaller ha varit likartad under platsens hela användningsperiod och det 

är få skillnader som går att iaktta mellan de olika faserna. Benmaterialet förefaller vara 

någorlunda likartat sammansatt där pälsdjuren utgör ca 20  av de bestämda fragmenten 

(fi sk exkluderat). Även artsammansättningen ser likartad ut och även om artrikedomen 

är större under den äldsta perioden kan man utgå från att den till stor del är ett resultat 

av det större benmaterialet som beror på att boplatsen under denna period var mer in-

tensivt utnyttjad, samt att bevaringsförhållandena för det äldre materialet varit bättre.

Vad beträff ar elementrepresentationen i de olika lagren ser även den relativt lik-

artad ut. Det största antalet element kommer i samtliga lager från lösa tänder samt i 

element som man kan förknippa med skinnet (tåben, metapodier etc.), men även ben 

från övriga mer köttrika delar av kroppen var närvarande i alla lager. Svedda ben och 

ben med skärmärken indikerar att pälsdjuren inte enbart jagades för pälsens skull utan 

att de också förtärdes både av människor och av deras hundar (vilket kan ses genom att 

vissa ben har gnagmärken från hund).

Den relativt stora andelen små pälsdjur ger indikationer på att man haft en hel del 

fällor uppsatta i närområdet som man vittjat med jämna mellanrum, vilket även ger 

intressanta infallsvinklar till hur närmiljön sett ut. Intressant i detta sammanhang är 

den relativt sett stora andelen ekorre och även den förhållandevis frekventa skogsmården 

som går att iaktta i alla lager. Dessa djur ger goda indikationer på att skogen funnits 

nära inpå och att den inneburit goda möjligheter till att placera ut fällor. Den relativt 

höga frekvensen av ekorre och skogsmård korrelerar väl med barrskogsmiljön och att 

ekorren är ett vanligt byte för skogsmården (Bjärvall & Ullström 2010). Om ett om-

råde har gott om ekorrar bör det i en välfungerande ekologi även ha funnits gott om 

skogsmårdar som lever av dem. Trots att både ekorre och skogsmård är relativt frekvent 

förekommande i materialet påträff as inga ben från ungdjur från dessa arter, eller från 

något annat pälsdjur, vilket kan tyckas vara underligt med tanke på att båda dessa djur 

är förhållandevis enkla att fånga med fällor vilket är en form av passiv jakt och därför 

borde få djur från olika åldrar i fällorna. Att vi enbart kan iaktta fullvuxna djur med 

stängda epifyser kan då möjligen vara en indikation på att man jagat dessa arter under 

sen vinter/tidig vår, innan årets kull fötts och så lång tid efter att fj olårets ungar fötts 

att de hunnit växa till sig och epifyserna hunnit växa samman med diafysen.

Från lokaler med en fokus på skogsmårdsjakt kan man tydligt se att nästan alla 

skogsmårdar fångades på hösten genom att bland annat studera hur långt sammanväx-

ningen av epifyserna kommit (Trolle-Lassen 1986). Hösten sägs också i detta sammanhang 

vara den mest gynnsamma perioden för riktad pälsviltsjakt. Med tanke på att samtliga 

pälsdjur har sammanfogade epifyser vid Norje Sunnansund bör detta alltså avspegla en 

annan jaktsäsong. De fångade pälsdjuren bör därmed ses som ett resultatav att de fun-

nits tillgängliga i omgivningen, vilket man utnyttjat. Spåren efter att man ätit pälsdjur 

som man enklast fångar med hjälp av fällor innebär också att man ofta vittjat sina fällor 

så att kropparna inte hinner bli dåliga eller angripna av asätare. Det är kanske ännu tro-

ligare en indikation på att de är fångade vintertid, när kylan gör att kropparna bevaras 

ätliga under en längre period. Närvaron av både björn och grävling kan inte heller sägas 
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motsäga vinterjakt även om dessa arter då ligger i ide. Det har till och med framförts ar-

gument för att björn lättast och säkrast jagas på vinter då man kan ta dem när de gått i ide 

(Lepiksaar 1983b:143) och det bör inte heller ha inneburit stora svårigheter att med hjälp 

av hunden spåra upp var dessa iden kan ha legat. Hunden har också använts på detta sätt 

av samerna när de spårat björn vintertid och denna metod för björnjakt bedöms också 

vara det säkraste sättet att fånga björn (Fjellström 1755:7). 

De pollenanalyser som gjorts i centrala Vesanbassängen ger indikationer på att tall 

förekommit frekvent i området. Den höga andelen ekorre och skogsmård kontra den 

väldigt låga andelen bäver kan också vara en indikation på att närområdet runt bo-

platsen till största del bestått av barrskog (tall), vilket gynnar de två första arterna men 

missgynnar förekomsten av bäver. Detta motsägs heller inte av den höga närvaron av 

rådjur, framförallt under den äldsta perioden. Förbehållen i denna tolkning kan vara att 

rådjur är vanliga i gränszoner mellan land och vatten även andra delar på året, och att 

ekorre och skogsmård är vanligt förekommande i lövträdsområden också. Det är dock 

tydligt att då huvuddragen i benmaterialet kombineras med pollenanalyserna styrker 

detta bilden av ett tallbevuxet landskap.

SÄLJAKT

Mängden sälben från Norje Sunnansund särskiljer platsen från fl ertalet samtida boplatser. 

Den förhållandevis höga andelen sälben i Sunnansundsmaterialet är med tanke på loka-

lens placering vid kusten inte så underlig, men den särskiljer ändå materialet från andra 

sydskandinaviska material och tycks vara mest lik västkustboplatser som Bua Västergård 

och möjligen Balltorp och Segebro. Säljakt är en förhållandevis givande jaktform, och en 

omgivning med mycket säl kan ofta ses generera väldigt specialiserade säljägare och en 

betydande andel ben vid en boplats (Aaris–Sørensen 1978; Lindqvist och Possnert 1997, 

Storå 2001 etc.). Då ska man dock vara medveten om det stora tafonomiska svinn som 

ofta gör att fi skben inte bevaras eller tillvaratas. Det har också visats sig vid isotopprover 

av människoben från gropkeramiska platser att dessa faktiskt domineras av en fi skdiet 

(Lidén 1996; Lindqvist & Possnert 1997) trots att man i boplatsmaterialen oftast tycks se 

en total dominans av sälben. 

Säljakten vid Norje Sunnansund dominerades av gråsäl, men vikaresäl har också varit 

frekvent förekommande (fi gur 75). Inga fall av knubbsäl eller grönlandssäl har påträf-

fats, vilket inte är anmärkningsvärt eftersom dessa arter ännu inte hade gjort sitt intåg 

i Östersjön vid den här tidpunkten (Storå 2001:2). 

Sälar är förhållandevis svåra att åldersbestämma varpå inga försök till att ange en ex-

akt ålder har gjort, därför har Jan Storås exempel med att dela in sälarna i olika ålders-

kategorier applicerats (Storås 2001). 

Vad det beträff ar elementfördelningen kan man notera att i stort sett hela sälkrop-

parna fi nns representerade i materialet (fi gur 76). Det innebär att sälarna fraktats hem 

till boplatsen i sin helhet, vilket tyder på säljakt i boplatsens närhet. Ben från skallen är 

bäst representerade, vilket förmodligen beror på att både tänder och hörselbenen beva-

ras väl hos säl och är bestämningsbara i relativt små fragment. 

Säljakt under den äldre fasen

Sälen är ett fl itigt jagat djur i Sunnansund och utgör med sina 202 fragment drygt 15  

av de identifi erade benen under boplatsens äldsta fas. Dessa fragment fördelas på minst 

13 olika individer (7 gråsäl, 2 vikaresäl och 4 obestämd säl). Nästan 60  av sälbenen har 

enbart artbestämts till säl utan specifi k artbestämning, vilket beror på svårigheterna att 

utifrån fl era element skilja de olika sälarterna åt. Av de arter som kunnat artbestämmas 

utgör gråsälen ca 2/3 och vikaresälen ca 1/3 av fragmenten. I modern tid har säljakt på både 

gråsäl och vikaresäl bedrivits primärt under vintern och tidig vår, då man kan nå dessa ar-

ter från isen (Almkvist m fl  1980:44; Storå 2001:3), men det är möjligt att jaga säl året om. 

Figur 75 Förhållandet mellan olika 

sälarter i lagren från Sunnansund.

The relation between the diff erent 

species of seal in the layers from Sun-

nansund. 

Säl (obest.) Phocidae

Vikaresäl P. hisp

Gråsäl M. gryp

0

20

40

60

80

100

L110 L111 L112

%



189189

Mesolitiska lämningar

Åldersfördelningen i den äldsta fasen är förhållandevis jämn och man tycks inte ha 

haft någon selektiv jakt utan jagat sälar i alla åldrar. Intressant i sammanhanget är att 

det påträff ades några fragment som kommer ifrån foster och helt nyfödda djur, från 

både gråsäl och vikaresäl. Detta är starka indikationer på att man bedrivit säljakten på 

vinter eftersom vikaresälar föder sina ungar inuti isen under vintern i februari–mars 

(Almkvist m fl  1980:7). Dagens Östersjögråsälar föder även de på vintern/tidig vår, un-

der mars månad, framförallt på drivande isfl ak (Havs- och vattenmyndigheten 2012:8). 

På västkusten föder dock gråsälen på senhösten ute på klipporna i skärgården, varpå 

man inte utan andra indicier kunnat säga att detta är en säker vinterindikation. Till-

sammans med vikaresälsfostret är det dock troligt att gråsälsfostret som påträff ats också 

har nedlagts under tidig vår/sen vinter, vilket också innebär att gråsälens förökning 

och parningsbeteenden inte ändrat sig nämnvärt i Östersjön de senaste 9000 åren. 

Fynden av sälfoster på boplatsen är också helt unikt sett i förhållande till andra sam-

tida boplatslämningar och har implikationer för vad vi idag vet om klimatet vid den här 

tidpunkten. Vikaresälar behöver kunna bygga bon i isen för att kalva, vilket betyder 

att vintertemperaturerna måste ha varit kallare än idag. Numera föder inte vikaresälar 

så långt söderut som den blekingska kusten, eftersom det inte fi nns tillräckligt tjock is 

för dem att gröpa ur sitt bo i. Vikaresälen är idag förpassad till att föda i de nordligaste 

delarna av Östersjön, med de sydligaste möjligheterna för vikarefödslar i Rigabukten. I 

moderna tider drar sig vikaren norrut när de ska föda eftersom den behöver en is som är 

tillräckligt tjock för att honorna ska ha kunnat bygga snögrottor att föda i (Härkönen, 

2011). Idag är vikaresälens sydligaste utbredningsområde i Rigabukten, vilket innebär 

att isen utanför Norje Sunnansund måste ha haft motsvarande tjocklek. 

Åldersfördelningen på sälarna i materialet har varit lite komplicerad att göra på grund 

av fragmenteringsgraden och att det inte funnits varken mått eller epifysstatus att förlita 

sig på. Generellt sett kan man säga att de fl esta benen som visar på lös epifys hos årskutar 

är fragment som på grund av framförallt storlek, men även textur, tolkats tillhöra juvenila 

sälar och i vissa fall till och med sälfoster (fi gur 77). 

Studeras gråsäl och vikaresäl var för sig framgår det att det framförallt är obestäm-

bara sälben som åldersbedömts med fasta epifyser, vilket innebär att både vikaresäl och 

gråsäl uppvisar riktigt unga djur (fi gur 78).

Att göra åldersbedömningar enbart utifrån storleksjämförelser kan tyckas något 

vanskligt, men har visat sig vara en bra bedömningsgrund och har gjort att man kun-

nat förstå framförallt den gropkeramiska säljakten mycket bättre (Storå 2001). Av de 

ben som från textur och storlek bedömts som juvenila, kan mått enbart jämföras med 

ett fragment från ett lårben på en vikaresäl. Den ligger storleksmässigt bland de allra 

Lager 111

Lager 112

Lager 110

Figur 76 Elementfördelning baserad 

på antal fragment (NISP) sälben.
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Figur 77 Åldersfördelning för frag-

ment från gråsäl, vikaresäl och 

obestämbar säl i det äldsta lagret. N: 

Årskalvar=16, Ungdjur=3, Adulta=21, 

Äldre adulta=8.

Age distribution of grey seal, ringed 

seal and unidentified seal from the 

oldest layer. N: Yearlings=16, Youths=3, 

Adults=21, Older adults=8.

Figur 78 Åldersfördelning för gråsäl (vänster) respektive vikaresäl (höger) i det äldre lagret.

Age distribution of grey seal (left ) and ringed seal (right) in the oldest layer.

minsta moderna årsfödda vikaresälkutarna, vilket innebär att djuret ifråga förmodligen 

inte blev många veckor gammalt och att den dödats ute på isen vintertid (fi gur 79). Det 

innebär att man snabbt anpassat sig till en situation med vintertida säljakt och dragit 

nytta av att sälen är sårbar och mest förutsägbar under tiden kring när de ska föda. 

Åldersfördelningen bland sälarna visar att det fi nns en hel del djur med fasta epifyser 

i materialet och att det verkar som om över 60  blivit gamla innan de fångades. En hög 

andel årskutar kombinerat med en hög andel adulta individer brukar generellt sett tol-

kas som att man fångat sälen på vintern ute på isen och i samband med att ungarna är 

relativt nyfödda, vilket också tycks vara den gängse metoden under den betydligt mer 

väldokumenterade gropkeramiska perioden under mellanneolitikum (Storå 2001:31, 46). 

Det har även varit möjligt att göra jämförande storleksbedömningen på tre överarms-

ben från vikaresäl. Måtten som tagits på dessa ger indikationer om att inget av dessa 

djur nått fullvuxen ålder och i jämförelse med Storås gropkeramiska sälar faller de in 

i de övre skiktet av de subadulta vikaresälarna (jfr Storå 2001:85f appendix 3). I förhål-

lande till moderna sälar innebär det att storleken på de tre överarmsbenen från Sun-

nansund motsvarar en ålder på dessa vikaresälar som ligger runt 7–12 månader (Storå 

2001 Paper V:24 fi g. 14). 

Säljakt under den yngre fasen

Sälbenen från den yngre fasen utgör ca 13  av den totala mängden bestämbara ben och 

de 34 närvarande fragmenten kommer från minst fem individer (2 gråsäl, 2 vikaresäl och 

1 obestämbar). I den yngre fasen fi nns inga riktigt unga djur i benmaterialet (fi gur 80). 

Eftersom bevaringsförhållandena är så pass dåliga här att benen från de yngsta individ-

erna inte bevarats, går det dock inte med säkerhet att avgöra om avsaknaden av ung-

djur beror på ändrad tillgång eller ändrat jaktbeteende eller om det är ett tafonomiskt 

bortfall på grund av ungdjurs sämre bevarandeförmåga. Avsaknaden av ungdjur i det 

yngre lagret är ett mönster som också går att se genomgående i materialet för samtliga 

arter varpå alla åldersrelaterade tolkningar från denna period bör undvikas i så stor ut-

sträckning som möjligt. 

Vikaresäl fi nns enbart representerad av en sammanväxt bäckenbensbit och den är 

äldre än en årskalv. Gråsälen är representerad av tre fragment varav två skenben som 

uppvisar fastvuxen epifys, i åldersintervallet adult, samt ett icke sammanvuxet vadben 

tillhörande ålderskategorin äldre adult.

Säljakten under den yngre fasen är därför mycket svår att tolka även om säl faktiskt 

utgör en väsentlig del av benmaterialet och som sådan förmodligen också haft en be-

tydande roll för näringsfånget. Förhållandet mellan mängden fi sk och mängden säl-

ben skiljer sig markant åt i den yngre fasen i förhållande till den äldre, men detta beror 

med allra största sannolikhet på att det tafonomiska svinnet varit mycket större i det 

yngre lagret. Huruvida man jagat på vintern eller om man bedrivit jakten vid en annan 

årstid under den yngsta perioden är svårt att säga eftersom ungdjursben inte bevarats 

i sanden som den yngre fasens ben påträff ades i. Således går det inte att avgöra om de 
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tillfälliga temperatursänkningarna som noteras vid perioden för accumulationen av 

lager 111 fortfarande gäller eller om det återigen hunnit bli varmare vid lokalens andra 

vistelseperiod. Den datering vi har av det yngre lagret sammanfaller dock väl med att 

klimatet återigen ska ha blivit varmare, varpå man inte bör förvänta sig större ismäng-

der under vintern och att sälen alltså inte bör ha fött sina ungar i närheten vintertid.

Sälben i utkastlagret

Även i utkastlagret utgör sälben en betydande andel och även om de knappt 10  är 

mindre än i de båda landlagren så är det ändå ett betydande inslag i materialet. De 36 

sälbensfragmenten består till drygt 58  av ben som ej kunnat bestämmas till sälart. Av 

de fragment som artbestäms utgör gråsäl ca 60  och vikaresäl resterande 40 . Det 

har bara gått att identifi era en individ för varje art och ytterligare en för de obestämda 

sälbenen och minsta antal individer i utkastlagret är tre stycken. 

Av sälbenen i utkastlagret har det gått att åldersbestämma åtta fragment varav det inte 

tycks fi nnas några ungdjur (fi gur 81). Men då ska man ha i åtanke att bevarandeförhål-

landena är sådana att det mycket väl skulle kunna vara ett högre svinn på ungdjuren samt 

att det verkar vara selektivt vad som fi nns utkastat i vattnet varpå detta inte avspeglar en 

direkt jaktstrategi. 

Sälbensmaterialet är också för litet för att det ska bli meningsfullt att tolka de indivi-

duella sälarternas åldersfördelning eller elementfördelning. Gråsälens åldersfördelning är 

enbart baserad på ett fragment av ett strålben med en sammanvuxen epifys. Vikaresälens 

ålderskurva kan enbart baseras på fyra fragment, ett bäckenben, ett mellanhandsben 

(mc 5), en andra falang samt ett överarmsben, varav de tre förstnämnda är fuserade och 

det sistnämnda har lös epifys. 

Figur 79 Storlek på vikaresäl från 

Sunnansund markerad med rött 

kryss i relation till moderna vikare-

sälar. Jämförelse från Storå (2001: pa-

per II, Figure 6).

Size of ringed seal from Sunnansund 

in comparison with modern ringed 

seals. Figure from Storå (2001: paper 

II, Figure 6).
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Figur 80 Åldersfördelning för gråsäl, vikaresäl och 

obestämbar säl i det yngsta lagret. N: Årskalvar=1, 

Ungdjur=2, Adulta=2, Äldre adulta=4.

Age distribution of grey seal, ringed seal and uniden-

tified seal from the youngest layer. N: Yearlings=1, 

Youths=2, Adult=2, Older adult=4.

Figur 81 Åldersfördelning för gråsäl, vikaresäl och 

obestämbar säl i utkastlagret. N: Årskalvar=1, Ung-

djur=1, Adulta=4, Äldre adulta=2.

Age distribution of grey seal, ringed seal and uni-

dentified seal from the refuse layer. N: Yearlings=1, 

Youths=1, Adult=4, Older adult=2.
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Sammanfattning av säljakten vid boplatsen

Sälens betydelse för näringsförsörjningen vid Sunnansund är relativt stor vilket indikeras 

av en hög närvaro sälben i samtliga lager. Fångstplatsen ute på isen vintertid (indikerad 

av fosterben och ben från nyfödda sälar i det äldsta lagret) medför förmodligen att man 

utan större svårigheter har kunnat frakta hem stora delar av kropparna hem till boplatsen. 

Det går inte att urskilja något direkt mönster i jaktstrategierna beträff ande sälarna och 

det förefaller som om det rört sig om djur i de fl esta ålderskategorier. Möjligen har man 

inte heller försökt göra någon större åtskillnad i säljakten, vilket kan bero på svårigheter 

med att bedöma ålder och kön på sälarna eftersom denna typ av selektiv jakt är svår att 

bedriva vid de andningshål på den öppna isen som man sanno likt jagat säl vid under 

sen vinter/tidig vår. Förekomsten av både sälfoster och några veckor gamla sälkutar ger 

också en fi ngervisning om hur klimatet kan ha sett ut under den äldsta fasen. Eftersom 

vikaresälar föder på vintern inuti isen har det inneburit att isen var tjockare än vad den 

blir idag. Sätter man det i relation till var vikaresälar kan föda idag innebär det att me-

deltemperaturen under det äldsta skedet vid Norje Sunnansund har varit minst 3,5°C 

kallare vintertid än idag. Detta sammanfaller väl med en global temperatursänkning 

som har ägt rum vid denna tid, det s k 9.2 kyr eventet, och att det under perioden var ett 

mer kontinentalt klimat med kallare vintrar än i dag (se kapitlet Klimat, strandförskjut-

ning och landskapsutveckling).

På grund av dåliga bevaringsförhållanden är tolkningsmöjligheterna ytterst begrän-

sade för den yngre perioden på platsen och man får sluta sig till att sälfångsten har varit 

av fortsatt betydande vikt för människorna vid Sunnansund, men de ger inga ytterligare 

inblickar i säsongsutnyttjande och jaktstrategier till hur sälarna jagats. Sälbenen, liksom 

övriga ben i utkastlagret, är svårtolkade eftersom benen kommer från båda landlagren. 

Sälen utgör dock en något mindre andel i detta lager, men utgör ändå en betydande del, 

med nästan 10  av den totala mängden ben.

FÅGELJAKT 

Benmaterialet från Sunnansund uppvisar en förhållandevis liten andel fågelben sett i 

förhållande till antal fragment som kommer från däggdjur och fi sk, vilket betyder att 

fågeljakten inte utgjort en stor del i näringsfånget. Sett i förhållande till andra samtida 

lokaler skiljer mängden fågelben inte heller ut sig nämnvärt utan ligger inom normal-

spannet för vad som fi nns vid andra boplatser. 

Fågeljakten vid Norje Sunnansund tycks således, under både den äldre- och den yngre 

fasen, ha haft en underordnad betydelse som näringskälla och bör troligtvis ses som ett 

tillskott i kosten, mer opportunistisk än regelmässig och speglar förmodligen i mångt 

och mycket vad som fanns tillgängligt i omedelbar närhet till boplatsen.

Totalt har 169 fragment påträff ats som kommer från fågel varav 101 av dem kunnat 

bestämmas till art eller släkte. Trots att mängden fågelben är relativt sett ganska be-

gränsad är artrikedomen stor med 27 olika arter representerade, vilket också stödjer in-

trycket om en opportunistisk fågeljakt. Den stora majoriteten av fågelbenen kom i det 

äldsta lagret och det är också här som störst artrikedom kan uppvisas. Det yngsta lagret 

erbjöd dåliga bevarandemöjligheter för benmaterialet i stort, vilket har inneburit att en-

dast ett fåtal fågelben fanns bevarade härifrån, dock med inslag av ett par andra arter 

som inte påträff ats i den äldre perioden. Utkastlagret uppvisade bättre bevaringsmöj-

ligheter jämfört med det yngre landlagret och här påträff ades också arter som enbart 

påträff ades i det yngsta lagret. 
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Fågeljakt under den äldre fasen

I det äldsta lagret fanns majoriteten av fågelbenen som förekom på platsen. Totalt kunde 

78 fragment bestämmas till art eller släkte och det fi nns 23 olika arter representerade i 

materialet från detta lager (se bilaga 3). 

De vattenlevande fågelarterna dominerade klart, vilket stärker intrycket om att man i 

första hand utnyttjat vattnets resurser för sina näringsstrategier, men fynd av utpräglade 

skogsfåglar visar också att även andra biotoper har nyttjats vid födosökning. Vid under-

sökning av hur elementen fördelar sig är det ingen större överraskning att stora delar 

av kropparna fi nns representerade i benmaterialet. Slår man samman de olika arterna, 

vilket man måste göra på grund av att det fi nns så pass få fågelben från varje art, framgår 

det föga överraskande att man i stor utstreckning burit hem hela fågelkroppar till bo-

platsen (fi gur 82). Det innebär att andra delar än själva köttet kunnat nyttjas, exem-

pelvis har fj ädrarna med all säkerhet använts till att göra styrfj ädrar till pilar, och både 

skinn och fj ädrar har kunnat användas för att exempelvis göra vattenavstötande kläder 

eller behållare. 

De skillnader som iakttas i elementfördelningen kan med största sannolikhet 

förklaras med ett tafonomiskt svinn, exempelvis är bäckenben och bröstben ömtåliga 

och bevaras dåligt medan korpbenet (coracoideum), är förhållandevis hårt och är identi-

fi erbart även för mindre fragment. Det förefaller vara en större andel ben från vingarna. 

Vingben ofta är dominerande på mesolitiska boplatser, vilket har tolkats bero på att de 

hamnat i avfallshögen omedelbart efter jakt eftersom det inte fi nns så mycket kött på 

dem. Andra mer köttrika kroppsdelar utsätts genom matlagning för större påfrestnin-

gar och kan därigenom skadas till oigenkännlighet eller deponeras på andra ytor med 

sämre bevaringsmöjligheter (Noe-Nygaard 1995). 

Man bör dock också vara medveten om att det kan ha förekommit fåglar som dött 

en naturlig död och fl utit iland på platsen. Detta ger vanligtvis en dylik elementrepre-

sentation med en majoritet vingben, eftersom det visat sig vara de element som håller 

sig fl ytande längst och oftast hittas på ilandfl utna kadaver eftersom huvud och lägre ex-

tremiteter tenderar att ruttna bort och falla av kroppen (Ericson 1987). I aktuellt fall från 

Sunnansund bör andelen ben som fl utit iland på detta vis dock vara försumbar. Detta 

för att fågelbenen är funna i arkeologiska kontexter, i samtliga fall är fragmenterade samt 

för att 10  av fågelbenen är eldpåverkade och ytterligare 2  uppvisar skärspår. Dessa 

12  är i sitt sammanhang en relativt stor andel säkert människopåverkade ben, jäm-

förbar med andelen människopåverkade ben från Tågerup som låg på 7 , där benen 

också tolkas som i huvudsak antropogena (Eriksson & Magnell 2001:173). 

För nutida fågelpopulationer kan man ofta avgöra vilken säsong som olika arter gästar 

olika delar av landet. Dessvärre är det inte lika enkelt att applicera detta på arkeologiska 

material då betingelserna för fåglarna kan ha varit annorlunda och för att det rör sig om 

Figur 82 Elementrepresentation för 

samtliga fåglar i det äldsta lagret.

Body part distribution of birds from 

the oldest layer.
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andra populationer med olika häckningsmönster än de vi har idag. Små förändringar i 

klimatet kan också vara avgörande för om en art övervintrar eller fl yttar. Dessutom är 

det ofta man kan observera att ett mindre antal individer från en art som normalt fl yttar 

söderut över vintern, faktiskt stannar och övervintrar. Därmed fi nns det en möjlighet 

att man kan träff a på samtliga arter under hela året. Det går att notera en majoritet av 

sommarbetonade arter, men även höst/vår och vinterbetonade arter fi nns representerade 

bland de migrerande arterna varpå fåglarna inte kan ge någon entydig bild av vid vilken 

årstid de jagades (fi gur 83).

Miljö

Majoriteten av de påträff ade fågelarterna lever i och omkring vatten och kan idag påträf-

fas i både insjö och marina miljöer. Arter som lom, skrake och skarv är utstuderade fi skare 

och behöver lite större vattendjup än vad exempelvis skedanden och gräsanden kräver, 

som gärna ser att det fi nns möjligheter till riklig undervattensvegetation att kunna beta 

av och överhängande skydd att gömma sig i längs strandkanten (Ekberg & Nilsson 1994; 

Imby 1987). Den stora diversiteten i fågelarter tyder på att det i den närmsta omgiv-

ningen har funnits möjligheter för de olika levnadsbetingelserna. Det fi nns även inslag 

av helt terrestriska arter som bara kan ha påträff ats vid skogsjakt, vilket ytter ligare in-

dikerar att man utnyttjat många olika biotoper för födosök samt att lokalen är belägen 

så att möjlighet har funnits till att dra nytta av en så bred resursbas som möjligt. Loka-

lens belägenhet, invid ett vattendrag som erbjudit både snåriga och igenväxande förhål-

landen kring strandkanten samt ett lite större vattendjup en bit ut i sjön och samtidigt 

angränsande till ett utlopp som leder ut till det närliggande större innanhavet, har för-

modligen gynnat en stor artrikedom. Boplatsen har också legat i skuggan av Ryssberget 

som tornar upp sig på motsatt sida om sjön från boplatsen, vilket borde ha inneburit 

goda möjligheter för att kunna sätta fällor och jaga skogsfåglar, som tjäder, vilka primärt 

förekommer i täta barrskogar. Även större rovfåglar, som havsörn och glada, har före-

kommit på platsen där den förstnämnda arten ger indikationer på en relativt gammal 

tallskog i nära anslutning. Havsörnen föredrar nämligen tall som häckningsträd och 

kan på grund av boets storlek inte använda träd yngre än hundra år, eftersom de är för 

klena för att klara av deras massiva bon (Svensson 2006:7).

Fågeljakt under den yngre fasen

Från den sista fasen av platsens användande står det enbart att fi nna tio bestämningsbara 

fragment från fågel. Andfåglarna (Anatidae) är starkt överrepresenterade och står för 

sju av fragmenten fördelade på fyra fragment från gräsand (Anas platyrhynchos) ett från 

skedand (Anas clypeata), ett ben från sjöorre (Melanitta nigra) och ett fragment från en 

andfågel som inte kunnat artbestämmas. Därtill kommer ben från två skäggdoppingar 

(Podiceps cristatus) och ett från smålom (Gavia stellata). Gräsänder förekommer idag som 

både fl yttfåglar och övervintrande populationer medan skedanden och är små lommen 

är fl yttfåglar i större utstreckning. Smålommen brukar häcka i små sötvattensjöar i sko-

giga områden och fl yttar vintertid söderut och övervintrar längs kusten. Idag är de van-

liga sommargäster i de norra delarna av Sverige, men förekommer ända ner i Småland 

(Imby 1987:18). Då lommen ofta inte fl yttar stora sträckor och idag förekommer på så 

gott som samma breddgrader både vintertid och sommartid är det vanskligt att avgöra 

om fragmentet härstammar från en sommarfågel som häckat i Blekinge eller om det är 

en vinterfågel som fl yttat söderut till kusten. Fåglarnas fl yttbeteende kan dock ha ändrats 

med tiden och eftersom man inte vet hur det såg ut vid denna tidpunkt är det svårt att 

säkert avgöra. Skedanden häckar idag framförallt i de södra och östra delarna av landet 

och den stora majoriteten av populationen fl yttar sedan vintertid längre söderut varpå 

en möjlig säsongsbestämning är april–september. Enstaka individer övervintrar dock 

varpå det kan vara vanskligt att med säkerhet bestämma när på året som den aktuella 

skedanden är fälld. Vad det beträff ar skäggdopping är det en fl yttfågel som bör ha varit 
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möjlig att fånga mars–oktober, men som skulle kunna ses övervintra i södra Sverige. 

Sjöorren föredrar att häcka i fj ällsjöar längre norrut och bör därför framförallt ha varit 

möjlig att fånga på våren eller hösten då den fl yttar förbi. På det hela taget är det svårt 

att med säkerhet säga något om vid vilken tid på året man jagat de olika fåglarna, eft-

ersom det är så beroende av klimat och populationer (fi gur 84). 

Fågelben i utkastlagret

Från utkastlagret har det gått att identifi era 11 fragment som fördelar sig på åtta olika 

arter. Samtliga fåglar från utkastlagret är akvatiska och antingen häckar eller lever sina 

liv i direkt anslutning till vatten. Eftersom utkastlagret förefaller vara en blandning av 

både lager 110 och 111 är det meningslöst att gå närmare in på säsongsbedömningar av 

platsen då lagret ackumulerats under två skilda omständigheter och tider. En översiktlig 

bild av vilken tid på året som fåglarna fångats ger också indikationer på att det kan ha 

befunnit sig människor på platsen under hela året, beroende på om fåglarna fångats i den 

intilliggande sjön eller om man jagat fågel längs den närbelägna kusten samt hur fl ytt- 

och häckningsvanorna förändrats för fåglarna jämfört med hur det ser ut idag (fi gur 85).

Figur 83 Möjlig fångstsäsong för de olika fågelarterna i lager 111. Mörkgrått indikerar närvaro, ljusgrått möjlig närvaro och 

vitt frånvaro. Baserat på uppgift er från Imby (1987) och Ekberg & Nilsson (1994, 1996).

Possible hunting season for the diff erent bird species in the oldest layer. Dark grey indicates presence, light grey indicates pos-

sible presence and white indicates absence. Based on data from Imby (1987) and Ekberg & Nilsson (1994, 1996). 

Smålom (Gavia stellata) insjö

Storlom (Gavia arctica) insjö

Storskarv (Phalacrocorax carbo) kust/insjö

Gråhäger (Ardea cinerea) insjö

Grågås (Anser anser) kust/insjö

Sädgås (Anser fabalis) kust/insjö

Gräsand (Anas platyrhynchos) kust/insjö

Bläsand (Anas penelope) kust/insjö

Årta (Anas querquedula) kust/insjö

Skedand (Anas clypeata) insjö

Ejder (Somateria mollissima) kust

Svärta (Melanitta fusca) kust/insjö

Vigg (Aythya fuligula) kust/insjö

Bergand (Aythya marila) kust

Brunand (Aythya ferina) insjö

Alfågel (Clangula hyemalis) kust

Knipa (Bucephala clangula) insjö

Storskrake (Mergus merganser) kust/insjö

Småskrake (Mergus serrator) kust/insjö

Havsörn (Haliaeetus albicilla) kust/insjö

Röd glada (Milvus milvus) skog/insjö

Tjäder (Tetrao urogallus) skog

Kråka (Corvus corone) skog

Troligast

fångstmiljö Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
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Figur 84 Möjlig fångstsäsong för de olika fågelarterna i lager 110. Mörkgrått indikerar närvaro, ljusgrått möjlig närvaro och 

vitt frånvaro. Baserat på uppgift er från Imby (1987) och Ekberg & Nilsson (1994, 1996).

Possible hunting season for the diff erent bird species in the youngest layer.  Dark grey indicates presence, light grey indicates 

possible presence and white indicates absence. Based on data from Imby (1987) and Ekberg & Nilsson (1994, 1996).

Gräsand (Anas platyrhynchos)

Skedand (Anas clypeata)

Smålom (Gavia stellata)

Sjöorre (Melanitta nigra)

Skäggdopping (Podiceps cristatus)

insjö

insjö

insjö

kust/insjö

kust

Troligast

fångstmiljö Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Figur 85 Möjlig fångstsäsong för de olika fågelarterna i lager 112. Mörkgrått indikerar närvaro, ljusgrått möjlig närvaro och 

vitt frånvaro. Baserat på uppgift er från Imby (1987) och Ekberg & Nilsson (1994, 1996).

Possible hunting season for the diff erent bird species in the refuse layer. Dark grey indicates presence, light grey indicates pos-

sible presence and white indicates absence. Based on data from Imby (1987) and Ekberg & Nilsson (1994, 1996). 

Sammanfattning av fågeljakten vid boplatsen

Den stora artrikedomen hos ett relativt begränsat antal fragment indikerar att fågel-

jakten inte har varit av större betydelse ur näringssynpunkt utan att den skett mer op-

portunistiskt. Majoriteten av de fångade fåglarna kommer från vattenlevande arter, 

varpå man framförallt utnyttjat vattnets resurser. Det fi nns också inslag av fågelarter 

som enbart förekommer i skogen, så man har använt hela närområdet som närings-

bas. Fågelbenen ger ingen entydig bild av säsongsutnyttjandet på platsen utan består 

av arter som tillsammans representerar stora delar av året och de kan inte fristående 

från övrigt material bidra med någon information angående när på året som lokalen 

var bebodd. Ser man dem i sammanhang med de andra indikationerna som fås från 

det övriga benmaterialet så motsäger de dock inte tolkningen om framförallt den äld-

sta fasens bosättning under vinterhalvåret. Tvärtom ger fåglarna ytterligare indika-

tioner om att platsen varit bebodd under en längre period i upp mot ett halvår åt gån-

gen, efter  som de i så fall inkluderar möjligheten till jakt under migrationerna som sker 

under sen höst och tidig vår. 

FISKE

Det som utmärker Norje Sunnansund och gör platsen unik i jämförelse med andra tidig-

mesolitiska lokaler är det enorma och välbevarade fi skbensmaterialet som kunnat tillva-

ratas vid utgrävningen. Redan vid förundersökningen stod det klart att vi hade att göra 

Storskarv (Phalacrocorax carbo) kust/insjö

Grågås (Anser anser) kust/insjö

Sädgås (Anser fabalis) kust/insjö

Gråhakedopping (Podiceps grisegena) kust/insjö

Bläsand (Anas penelope) kust/insjö

Svärta (Melanitta fusca) kust/insjö

Vigg (Aythya fuligula) kust/insjö

Storskrake (Mergus merganser) kust/insjö

Troligast

fångstmiljö Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
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med exceptionellt rikliga och välbevarade fi sklämningar, men inte förrän den särskilda 

undersökningen väl inletts stod det klart hur unikt det faktiskt var. Totalt samlades det 

in runt 4,7 kg fi skben, vilket kanske inte låter så mycket men betänker man att medelvik-

ten per fi skbensfragment är mindre än 0,05 g, inser man snart vilka ofantliga mängder 

fi skben vi har att göra med. Inför denna rapport har enbart ett litet urval på knappt 10  

av fi skbenen analyserats (437 g, tabell 29). Dessa 10  har genererat 9219 identifi erade 

fi skben och 2082 obestämda ben, vilket innebär att hela det insamlade fi skbensmaterialet 

uppskattningsvis motsvarar minst 150 000 fi skbensfragment. En slående siff ra med tanke 

på att de fragment som är identifi erade och inkluderade i tolkningen här kvantitetsmäs-

sigt vida överskrider allt som tidigare påträff ats i sötvattenmiljö från maglemoseperioden. 

För att kunna göra en så kvalitativ tolkning av fi sken och fi sket på platsen som möjligt 

var det tvunget att sampla i materialet då tiden för den initiala osteologiska analysen inte 

räckte för en heltäckande analys av fi skbensmaterialet. För att på ett så objektivt sätt som 

möjligt välja ut vilka delar som ingått i analysen valdes det slumpmässigt ut kvadrat-

meterrutor som analyserades. Därtill hade det påträff ats extremt fi skbensrika rutor där 

koncentrationen av fi skben var så stor att det inte var möjligt att analysera hela innehållet 

i dessa rutor, varpå ca 100 g fi skben slumpmässigt togs från ett par av de mest fi skbens-

rika rutorna. I samband med utgrävningen av de mest fi skrika rutorna påträff ades det 

också en anläggning formad som en ränna grävd ner i den underliggande leran. Rän-

nan var omgärdad av större stolphål och kantad av mindre hål efter nedstuckna pinnar. 

Liksom för övrigt benmaterial är det framförallt från det äldsta lagret (lager 111) 

som de största mängderna av väl bevarade fi skben återfanns och det var också i och 

under detta lager som fi skbensrännan påträff ades. Liksom för det övriga benmateria-

let var benen från den yngre fasen (lager 110) dåligt bevarade och även om det påträf-

fades mycket fi skben för att vara en tidig-/mellanmesolitiskt kontext, var det inte alls i 

närheten av vad som påträff ades i det äldre lagret. Lager 112 var som redan nämnts ett 

utkastlager med inblandning från de båda landlagren och eftersom fi skbenen är små 

och lätta för strömmande vatten att fl ytta, hade de blandats runt ordentligt och liksom 

för övriga ben var det svårt att på förhand säga vilken fas de tillhörde. 

Jämförelser med samtida boplatser kan te sig lite svåra med tanke på att vi har ett så 

enormt mycket större material från Norje Sunnansund att vi förmodligen har att göra 

med en helt annan typ av bosättning än vad vi är vana vid att träff a på. Det ska också 

påpekas att Norje Sunnansund är mer noggrant grävt än andra samtida platser. Material 

från stora ytor har vattensållats i fi nmaskiga nät, varpå andra material i teorin kan ha in-

nehållit stora mängder fi sk som inte påträff ats på grund av bristande utgrävningsteknik.

I fi gur 86 syns det tydligt att Norje Sunnansund skiljer sig från de fl esta jäm-

förelselokalerna, möjligen undantaget Ringkloster som i artsammansättningen påmin-

ner mycket om materialet från Sunnansunds äldsta period. Ringkloster, som är en sen-

mesolitisk boplats, ligger på en liknande plats som Sunnansund invid en sjö med ut-

lopp till havet. Havet ligger omkring 1,5 mil därifrån, och lokalen har blivit betraktad 

som en möjlig året runt boplats, där man vintertid möjligen fokuserat på fi ske (Carter 

2001:364). I övrigt föreligger inte många likheter med andra fi skbensmaterial och man 

kan inte utan vidare dra paralleller till någon samtida plats. 

Att döma av arterna från Norje Sunnansund är vattnet medelvarmt under sommaren, 

vilket medför att kallvattenälskande arter som harr och röding inte förekommer. De mest 

värmekänsliga arterna som mal har heller inte närvarat på platsen, det krävs en medeltem-

peratur i vattnet på över 22 grader för att malen ska leka (Degerman m fl  2002). Malen 

är dock överlag sällsynt förekommande varpå man inte bör övertolka dess frånvaro på 

platsen och gängse klimatmodeller baserade på geologisk data och pollendiagram för ak-

tuell tidsperiod bör ses som de bästa klimatindikatorerna (Davis m fl  2003; Fleitmann 

m fl  2008:2). Tillsammans med fynden från vikaresälfoster och vikaresälsungdjuren 

ger de också en god överblick över hur klimatet har varit under tiden för Sunnansunds-

boplatsens användande. 
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Tabell 29 Den totala mängden fisk som grävdes upp kontra det som hittills analyserats.

Total amount of excavated fish bones compared to the fish bones analysed in this report.

Kontext

Context

Totalvikt (g)

Total weight

Vikt analyserat

Analysed, weight

Andel analyserat

Analysed, percent-

age

Antal analyserade fragm.

No of analysed fragments

NISP Vikt/NISP (g)

Weight/NISP

L110, det yngre lagret 

The younger layer
51,9 20 38,5 % 245 223 0,08

L111, det äldre lagret

The older layer
3823 256 6,7 % 6097 5102 0,04

L112, utkastlagret 

The refuse layer
352 25 7,1 % 464 354 0,06

A19313, fiskbensrännan

Fish-bone ditch
350 137 39,1 % 4495 3681 0,03

Stolp-/pinnhål i anslutning

till A19313

Post-holes/stick-holes

by A19313

40 0 %

Totalt 4616,9 438 9,5 % 11443 9360

Fisket under den äldre fasen

Totalt har analysen av fi skben från lager 111 omfattat 256,3 g fördelat på 6097 fragment. 

Av dessa har 5102 fragment eller 228,3 g kunnat bestämmas till art eller släkte vilket 

motsvarar en bestämningsgrad på 83  eller 89  räknat på vikten. Det fi nns 18 olika 

fi skarter representerade, fördelade på sex familjer. 

Som framgår av tabell 30 domineras fi skbensmaterialet av karpfi skar och bland dessa 

är det mört som står för nästan 94  av de infångade och artbestämda karpfi skarna. Mört 

är en intermediär art vad det beträff ar värmetåligheten. Den trivs bäst i så kallat medelvarma 

sjöar, och blir stressad om vattentemperaturen ligger mellan 25–38 oC (Degerman m fl  2002).

Det fi nns stora variationer i artfrekvens och benmängd över undersökningsytan, 

vilket innebär att det fi nns möjlighet att spåra aktivitetsmönster. Som framgår av fi gur 

87 är karpfi skarna i överlägsen dominans i området kring rännan, vilket är det område 

som också är mest bemängt med fi skben. Observera att själva rännans innehåll inte är 

redovisat i samma fi gur då den urskiljdes först under detta lager, men artsammansätt-

ningen i själva rännan är i det närmsta identiskt med det som ligger ovanför och i di-

Figur 86 Jämförelse av andelen 

olika fiskarter från tidig- och mellan-

mesolitiska lokaler.

A comparison of the proportion of each 

fish species from diff erent early and 

middle Mesolithic sites.
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Övrig havsfisk

Tonfisk Thunnus thynnus

Pigghaj Squalus acanthias

Knorrhane Eutrigla gurnardus

Stör Acipenser sturio

Spättor Plauronectidae

Sill Clupea harengus

Torskfisk

Torsk Gadus morhua

Gråsej Pollachius virens

Långa Molva molva

Ål Anguilla anguilla

Laxfisk

Lax Salmo salar

Öring Salmo trutta

Sik Coregonus

Mal Silurus glanis

Övrig söt-/bräckvattensfisk

Nors Osmerus eperlanus

Gärs Gymnocephalus cernuus

Lake Lota lota

Gös Sander lucioperca

Abborre Perca fluviatilis

Karpfisk Cyprinidae

Gädda Esox lucius
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rekt anslutning till den, i lager 111 (se fi gur 92). Den mer perifera ytan österut har istäl-

let en majoritet abborrben och en nästan jämn fördelning mellan karpfi skar och gädda, 

medan man i stenpackningen strax väster om själva rännan ser en tydlig dominans av 

karpfi skar men med ett betydligt större inslag av både abborre och framförallt gädda än 

vad som påträff as i området kring rännan. Ytan längst bort på den nordvästra sidan om 

rännan har ytterligare en mindre andel karpfi sk och detta område domineras av abborre 

med ett betydande inslag av gädda. Detta område skiljer på så vis ut sig ytterligare från 

området kring rännan. Det förefaller alltså som om man i huvudsak har hanterat karp-

fi skar, och då framförallt mört, i anslutning till rännan varpå denna karpfi sks närvaro 

sedan är succesivt avtagande ju längre bort från rännan man kommer. 

Brända fi skben tycks förekomma relativt slumpvis och det går inte att urskilja någon 

speciell eldningsplats. Andelen kotor är också relativt homogen sett över hela ytan och 

den stora skillnaden tycks ligga på artnivå istället. De fi skarter som är sämst represen-

terade som sik, gös och ål är nästan uteslutande representerade av kotor (fi gur 88). Likaså 

är abborrematerialet klart dominerat av kotor. Därefter kommer karpfi skarna som ofta 

har en betydligt lägre andel kotor. Högst representation av övriga element har gädda i 

så gott som samtliga grävenheter (se bilaga 3). 

Andelen kotor tycks inte variera nämnvärt över ytan i det äldsta lagret, vilket inne-

bär att man inte kan se några speciella avfallshögar eller deponier där man slängt hu-

vud m m. Detta innebär möjligen att man kan se det som att man tagit tillvara på hela 

kropparna inklusive huvudet som man exempelvis kan ha kokat soppa på. Att man ser 

en så pass stor skillnad mellan de olika arterna kan förklaras med att gäddans huvudben 

är förhållandevis kompakta och har bättre bevaringsmöjligheter i jämförelse med övriga 

arter. Eftersom även karpfi skarna har en lägre andel kotor bör man se närmare på vilka 

element som dominerar hos karpfi skarna och då framgår det tydligt att det framförallt 

är svalgbenet som är påfallande frekvent, vilket hos karpfi skar är ett mycket kompakt 

ben som bevaras väl och som är betydligt mycket mindre och skörare på andra fi skarter. 

Slutsatsen är att det förmodligen är en rent tafonomisk fördelning där kotorna som både 

är relativt kompakta och dessutom många fl er i antal, har bättre förutsättningar att be-

varas jämfört med de skörare huvudskelettbenen. 

Storleksfördelning

Eftersom mört är så pass dominerande i materialet har det även gjorts beräkningar för 

att utreda hur stora mörtarna var när de fångades och om det skiljer sig mellan de olika 

lagren (fi gur 89). Storleksdiagrammen är baserade på första halskotan vertebrae 1 och 

omvandlade till faktisk storlek enligt regressionsformel TL= 76,4364 * W
fv

0,8331 där TL 

är total längd på fi sken och W
fv 

är största bredd över första halskotan (posterior articu-

lare vertebra 1) enligt Enghoff  (1987). Det har förvisso inte gjorts någon artbestämning 

på första halskotan eftersom det inte med någon större säkerhet går att skilja olika karp-

Karpfiskar (Cyprinidae) Antal

Mört (Rutilus rutilus) 347

Braxen (Abramis brama) 7

Sutare (Tinca tinca) 5

Sarv (Scardinius erythrophthalmus) 3

Färna (Squalius cephalus) 2

Id (Leuciscus idus) 2

Ruda (Carassius carassius) 2

Stäm (Leuciscus leuciscus) 2

Löja (Alburnus alburnus) 1

Rutilus/Leuciscus 63

Karpfisk övrigt (Cyprinidae) 3177

 Totalt antal fragment 3611

Abborrfiskar (Percidae) Antal

Abborre (Perca fluviatilis) 922

Gös (Sander lucioperca) 20

Gärs (Gymnocephalus cernuus) 1

Totalt antal fragment 943

Gäddfiskar (Esoxidae) Antal

Gädda (Esox lucius) 416

Totalt antal fragment 416

Ålfiskar (Anguillidae) Antal

Ål (Anguilla anguilla) 58

Totalt antal fragment 58

Lakefiskar (Lotidae) Antal

Lake (Lota lota) 25

Totalt antal fragment 25

Laxfiskar (Salmonidae) Antal

Sik (Coregonus) 11

Öring (Salmo trutta) 1

Laxfisk (Salmonidae) 5

Totalt antal fragment 17

Tabell 30 Antal fragment från respektive 

fiskart från den äldsta perioden.

Number of fragments from each species of 

fish from the oldest period.
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fi skar åt på detta element, men eftersom ca 94  av alla artbestämda karpfi skar tillhör 

mört kan man vara någorlunda säker på att samma förhållande gäller även för den första 

halskotan. Detta innebär att ett tiotal av kotorna kommer från en annan karpfi sk än 

mört, vilket förklarar extremvärdena som uppmätts, då mörtar ytterst sällan blir över 

40 cm (Curry-Lindahl 1969). 

I storleksdiagrammet framgår att mörtens storleksfördelning har en topp kring 23 

cm, en relativt jämn individbasis runt 24–28 cm och ett någorlunda jämnt fall på fi sk-

storlekar mellan 28–34 cm varefter det endast sporadiskt förekommer större fi skar än så 

Figur 87 Mängden fiskben över hela utgrävningsytan samt kvantifieringsnedslag i utvalda delar 

av lager 111.

The total amount of fish bones from the excavated surface and the quantified relation between the 

diff erent fish species from diff erent parts of the oldest layer.
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Fiskben vikt (g)
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Figur 88 Elementfördelning baserad 

på antal fragment (NISP) från de olika 

fiskarterna.

Body part distribution based on the 

number of fish bones from each spe-

cies.

Figur 89 Storleksdiagram över den 

totala längden på de fångade mör-

tarna från Norje Sunnansund base-

rade på bredden över första hals-

kotan. N: L111=78. L110=1, L112=2, 

Fiskbensrännan=58. Notera att de 

största fiskarna förmodligen ej är 

mört utan annan karpfisk.

Calculated size range of the roach 

from Norje Sunnansund, based on 

measurements from the thickness of 

the first vertebrae. N: L111=78. L110=1, 

L112=2, Fish-bone ditch=58.
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(fi gur 89). Majoriteten av mörtarna är mellan 20 och 30 cm långa, vilket får betraktas 

som förhållandevis storvuxna mörtar. Den låga andelen småmört är dock till viss del 

en eff ekt av den sållstorlek som använts. De minsta mörtarna har i samtliga fall fram-

kommit vid sållning av små provvolymer med fi nmaskigare nät. Det innebär att många 

ben från de allra minsta mörtarna inte har tillvaratagits vid sållningen (se vidare kapit-

let Vad missade vi). 

Vad innebär då en dylik storleksfördelning? Hos fi skar är storleken ofta en funktion 

av åldern på fi sken och eftersom de växer så länge de lever innebär en större fi sk oftast 

att den är äldre. Medelstorleken varierar kraftigt hos alla fi skar beroende på förhål-

landet i aktuellt fi skevatten. Om det råder en bra balans mellan rovfi skar och övriga 

fi skar innebär det att det fi nns möjligheter för individerna att växa sig stora eftersom 

konkurensen inom arten inte är lika intensiv (Degerman m fl  2002). Detta syns dock 

tydligast på fi skar som vid större storlekar själva är rovfi skar, exempelvis abborre som 

vid mindre storlekar äter djurplankton och först när de blivit stora äter annan fi sk. För 

mörtens del kan man förmodligen räkna med att de blir stora om de inte utsätts för allt 

för hög beskattning, samt att sjön är näringsrik, vilket också gynnar mörten (Degerman 

m fl  2002:53). Storleksfördelningen kan alltså i detta fallsägas motsvara vad som förvän-

tas från en sjö med obetydlig påverkan från fi ske och goda levnadsbetingelser för mört.

En stor mängd fi skben fanns i kontexterna kring fi skbensrännan, där man bara i 

rännan och i lagret direkt ovanför hittade rester av över 2000 mörtar på ett par kvadrat-

meter. En sådan benmängd indikerar ett omfattande fi ske, vilket passar dåligt med den 

obetydliga påverkan på populationen som indikeras av mörtens storleksfördelning. En 

sannolik förklaring till storleksfördelningen kan vara att mörten har fångats då den rört 
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sig in mot Vesan från havet för att leka. Det förhållandevis stora inslaget av storvuxen 

mört talar för detta, eftersom det endast är könsmogna mörtar som deltar i leken. Mörtar 

blir könsmogna vid 3–5 års ålder och kan under gynnsamma förhållanden vara upp mot 

25 cm vid fem års ålder (Kullander & Delling 2012) vilket alltså kan motsvara storleken 

på lekande eller skenlekande mört. Det är möjligt att fånga stora mängder mört under 

lekperioden, eller vid skenlek under höst/tidig vinter (Curry-Lindahl 1969:140), då de 

uppträder samlat i stora stim och är mycket lättfångade. Mört som lever i Östersjön mi-

grerar idag gärna upp i mindre vattendrag för att leka och skenleka (Kullander & Del-

ling 2012) och det är sannolikt att samma typ av migration skett även tidigare. 

Närvaron av större mängder stor mört innebär därför att det är troligt att mörtfångst 

skett under skenleken på hösten eller under den faktiska leken på våren vid Sunnansund. 

Mörtens storlek innebär också att man bör kunna utesluta att platsen enbart använts 

under korta perioder utanför lektider varje år, eftersom vi annars skulle se en storleks-

variation med upprepande storleksmaxima som motsvarar hur mycket fi sken hunnit 

växa från ett år till ett annat (Enghoff  1987). Platsen förefaller ju också ha varit bebodd 

under ganska många månader åt gången, förmodligen från höst till vår, med tanke på 

att man hunnit med att fi ska och processa fi sken, fånga säl som fi nns ute på isen, jaga 

klövvilt samt sätta upp pälsdjursfällor. Detta stöds också av säsongsindikationerna som 

fås från fl yttfåglarna, vilka inkluderar arter som fi nns närvarande från höst till vår.

Ett alternativt men mindre troligt scenario skulle vara att fi sket skett utanför lek-

tider. Ett stort uttag på fi sken i insjön hade i detta fall resulterat i att sjön utarmats på 

stora mörtar. För att mört ska kunna ha tid att växa till den storlek som återspeglas i 

det osteologiska materialet hade man varit tvungen att lämna sjön i träda i mellan 5–10 

år för att fi sken skulle hinna växa sig tillräckligt stor (Curry-Lindahl 1969:140). Utgår 

man från hur snabbt mörten växer idag skulle detta ha talat för att platsen besökts med 

5–10 års mellanrum. Ett sådant scenario kunde i sin tur ha inneburit att man haft ett 

antal kust/sjöboplatser som besöktes omväxlande så att bestånden på varje enskild plats 

kunde återhämta sig och växa till sig mellan varven. Ett sådant fi skemönster eftersträvas 

idag och har i de fall de applicerats resulterat i en storleksökning på den fångade fi sken 

med 5–6 cm per fi sk (Degerman m fl  2002:172). Denna metod har också under lång 

tid praktiserats av samerna när de beskattar fj ällsjöar, för att markant öka förtjänsten 

(ibid). Med tanke på boplatsens placering i landskapet och möjligheten att kunna spärra 

av utloppet mellan Östersjön och Vesan vid mörtens lek eller skenlek, och därmed på 

mycket kort tid kunna håva in stora mängder storvuxen mört, är det dock troligare att 

man nyttjat dessa tidpunkter till fullo och att fi sket bedrivits regelbundet. Detta har 

inneburit att man utnyttjat biomassan i Östersjön och därmed inte riskerat att utarma 

en liten sjös resurser på samma vis. 

Fiskbensrännan A19313

Som tidigare omnämnts påträff ades en helt unik och intressant fi skbensbemängd ränna 

(fi gur 90 och 91). Den framkom under det äldsta tidigmesolitiska lagret, men är med all 

sannolikhet samtida med denna period, eftersom dateringarna är mycket samstämmiga 

samt att innehållet är identiskt med det som påträff ades direkt ovanför och strax utan-

för själva rännan. Anledningen till att rännan inte upptäcktes i själva kulturlagret beror 

på att lagret var så pass homogeniserat att man inte kunde iaktta några strukturer i det. 

Det enda som gick att iaktta i själva lagret ovanför rännan var stora mängder bark som 

låg i lagret, men som då inte kunde tolkas vidare. Det var därför först när man kom helt 

igenom kulturlagret och kunde följa nedgrävningskanterna i leran undertill som rän-

nan kunde skönjas. Själva rännan var ca 2,8 × 0,4 m stor och låg relativt tätt inpå den 

dåtida strandlinjen och sluttade ner mot sjön där den också var grävd djupare ner mot 

vattenkanten på stranden och avslutades i en grop. Själva rännan var liksom det överlig-

gande kulturlagret bemängd med fi skben och även om själva rännan enbart grävdes ut 

till 50  och ungefär en tredjedel av det som grävdes fram har analyserats har det ändå 
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Figur 90 Fiskbensrännan A19313 med 

omgivande stolphål samt pinnhål 

eft er de nedstuckna pinnarna. Stenen 

markerad med kraft ig kantlinje hitta-

des mitt i rännan och kan ha haft  en 

nedtyngande funktion. Skala 1:40.

The fish-bone ditch A19313 with sur-

rounding post-holes and the smaller 

stick-holes. The stone marked with a 

thick outline was found in the middle 

of the ditch. 

Figur 91 Fiskbensrännan när den är 

utgrävd till 50 %. Den resterande 

delen av rännan grävdes också bort 

för att undersöka underliggande 

strukturer, men detta material un-

dersöktes inte på grund av tidsbrist 

och att det var extremt tidsödande 

att sålla den leriga fyllningen i 2,5 mm 

såll samt att plocka fiskbenen i sållet.

Photo of the fish-bone ditch when ex-

cavated at 50 %, the remaining part of 

the ditch was later excavated without 

sieving with the purpose of looking for 

underlying structures.

Pinnhål Stick-hole 

Ränna Ditch

Sten/stenlyft Stone

Stolphål Post-hole
0 1 m
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gått att artbestämma över 3600 fi skben, vilket är baserat på mindre än 20  av rännans 

faktiska innehåll. Runt rännan i de södra och östra delarna gick det också att identifi -

era en stor mängd pinnhål efter nedstuckna pinnar (32 st). Det gick även att knyta åt-

minstone tre större stolphål till rännan (de mer perifera stolphålen i fi gur 90 kan ej med 

säkerhet sägas vara knutna till rännan) som var placerade norr, väster samt öster om an-

läggningen och som förmodligen haft en takbärande funktion. Detta ger indikationer 

om att vi faktiskt har att göra med en regelrätt tidigmesolitisk produktionsanläggning! 

Detta är en helt unik iakttagelse som inte påträff ats på någon samtida plats tidigare och 

som således kan ge ett stort tillskott till vad vi idag vet om tidigmesolitiskt näringsfång, 

konservering och matkultur. 

Själva rännan var väldigt tydligt markerad i förhållande till omgivande lera, vilket även 

gällde för pinnhål och stolphål, vilket tyder på gynnsamma förhållanden med mycket lite 

som stört platsen genom årens lopp. Innehållet i fi skbensrännan var som sagt identiskt 

med de rutor som grävdes fram i kulturlagret precis ovanför rännan och kan därför med 

stor säkerhet sägas vara av samma ursprung (fi gur 92). Även kroppsdelssammansättnin-

gen tycks också vara någorlunda samma som i lager 111 vilket även det tyder på att hela 

fi skkroppar processats i rännan och att skillnaderna i kroppsdelar beror på tafonomiska 

aspekter snarare än selektiva (fi gur 93). Som framgår av fi gur 92 kom benen i rännan till 

80  från karpfi skar, vilket föranleder närmre eftertanke, eftersom karpfi skar sällan 

tycks vara den art som är vanligast och mest förekommande på andra mesolitiska loka-

ler. Av dessa karpfi skar är drygt 87  mört och andra karpfi skarter är endast sporadiskt 

förekommande, varpå det huvudsakliga fi sket som bedrivits har varit mörtfi ske (fi gur 

94). Idag används mört förhållandevis sällan i maträtter och betraktas i allmänhet som 

“skräpfi sk” som man bäst använder som agn vid gäddfi ske. Under historisk tid har dock 

mörten ätits och använts fl itigt, och den används idag i länder från det forna östblocket. 

Frågan är då vad fi skbensrännan representerar och vad man har gjort i den? Uppen-

barligen har man varit väldigt målmedveten och inriktad när man använt rännan och 

det är tydligt att man varit ute efter en speciell sammansättning av olika arter när man 

producerat det som gjordes i rännan. Hade artsammansättningen inte spelat någon roll 

hade den inte skilt sig så markant från övriga ytor på boplatsen.

Mört upplevs som en förhållandevis benig fi sk och kan med anledning utav detta 

upplevas som svår att äta. Om man däremot syrar den kommer jäsningsprocessen och 

det låga pH-värdet att succesivt lösa upp och göra benen mjuka, med start med de allra 

minsta, vilket gör att fi sken blir lättare att äta. Detta kan möjligen också bekräftas genom 

en förhållandevis hög andel deformerade caudalkotor (från bakkroppen) från gädda, 

vilka av allt att döma tycks ha en svagare kotkropp och lättare blir förvrängd på samma 

vis som när fi skkotor utsätts för magsyra (fi gur 95, Butler & Schroeder 1998:960 fi g 5).

Man måste dock ha plockat ur satsen förhållandevis tidigt, eller avbrutit syrnings-

processen på annat sätt, eftersom fi skbenen annars hade lösts upp av syran och inte be-

varats tills idag. Detta innebär att fi sken fått jäsa i en viss tid varefter man plockade ut 

fi sken ur rännan och benade den. De allra minsta benen från mörten kan ha mjukats 

upp eller upplösts, medan de större och kraftigare blev liggande på marken. Benen från 

fi sken dumpades på plats och en ny surmörtsats kunde sättas. Vid utgrävningen av rännan 

framgick det förhållandevis tydligt att innehållet i pinnhålen var det samma som fanns i 

rännan, varpå man förmodligen hade dragit upp pinnarna varje gång man skulle sätta en 

ny sats och sedan stuckit ner dem för att på nytt kunna spänna upp skinnet med fi skarna 

i. Förfarandet innebar att restprodukterna från den gamla satsen som man dumpat till-

baka invid rännan kunde hamna i pinnhålen. Innehållet i de större stolphålen föreföll 

inte vara identiskt med det i rännan (de innehöll ben från andra däggdjur och mindre 

andel fi skben) varpå dessa möjligen var mer permanenta och att taket eller ställningen 

över rännan inte byttes efter varje syrningsomgång. Ser man till hur pinnarna suttit ned-

stuckna i jorden framgår det också att de använts för att spänna upp någonting eftersom 

de ofta sitter på snedden och på insidan av rännan för att se till så att skinnet hölls hårt 
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Figur 92 Artsammansättningen i fisk-

bensrännan och i de rutor i lagret som 

grävdes direkt ovanför rännan.

The species distribution in the fish-

bone ditch and in the layer directly 

above it.

Figur 93 Elementfördelning i fiskbensrännan. Fiskarter med 

mindre än tio fragment är ej med i figuren N: Abborre=540, 

Gädda=164, Gärs?=13, Karpfisk=2914, Lake=17, Ål=18.

Body part distribution of the fish from the ditch. N: Perch=540, 

Pike=164, Ruff e?=13, Cyprinidae=2914, Burbot=17, Eel=18.

A19313L111
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Figur 94 Fördelningen mellan karpfiskarna i fiskbensrännan.

The species distribution of the diff erent Cyprinidae in the fish-bone ditch.

Karpfisk A19313

Mört Rutilus rutilus

Ruda Carassius carassius

Sarv Scardinius erythrophthalmus

Stäm Leuciscus leuciscus

Sutare Tinca tinca

Id Leuciscus idus

Björkna Blica bjoerkna

Braxen Abramis brama

Färna Squalius cephalus

Löja Alburnus alburnus

Figur 95 Deformerad gäddkota (höger) i jämförelse med en referens-

kota (vänster). Deformationen av kotkroppen har sannolik inträff at på 

grund av lågt pH i fiskbensrännan till följd av syrningsprocessen. Kotan 

uppvisar likhet med kotor som utsatts för magsyra då de förtärts och 

passerat genom ett tarmsystem. Foto: Adam Boethius.

Deformed caudal vertebra from pike (right) compared with a modern 

normal vertebra. The deformation has probably occurred due to an 

acid environment in the ditch during the processing of the fish. The 

vertebra display similarities to fish vertebrae that have been exposed 

to stomach acid. 

5 mm

Abborre P. fluvitalis

Gädda E. lucius

Gös S. lucioperca

Karpfisk Cyprinidae

Lake L. lota

Laxfisk Salmonidae

Ål A. anguilla



206

Norje Sunnansund

206

spänt (fi gur 96). Möjligen har man haft konstruktionen som en slags uppsamlingsränna 

för vätskan som rinner ut ur fi skarna i fermenteringsprocessen, där lutningen gör att vät-

skan samlats i fördjupningen i södra delen av rännan. Denna vätska, skulle i så fall vara 

en biprodukt till surmörten och skulle då i mångt och mycket kunna påminna om de 

östasiatiska fi sksåser som är mycket vanliga idag och i stort sett utgör basen för all sås i 

länder som Th ailand och Vietnam. 

Det fi nns många etnografi ska exempel på att syrning av fi sk tycks ha varit en mycket 

uppskattad och använd konserveringsmetod i de nordligaste delarna av världen (Eidlitz 

1969:108f). I de dokumenterade fallen av fi skfermentering framgår det att det vanligaste 

tillvägagångssättet är att gräva ner fi sken i leran under den översta jordmånen (Behrens 

1860:8; Lantis 1946:18). Fermenteringsgropar grävdes också i stor utsträckning i när-

heten till vattendrag (Kittlitz 1858:386f) och det fi nns även belägg för att man byggt in 

dessa gropar under skydd med hjälp av stockar och stolpar för att förhindra att rovdjur 

och asätare kommer åt fi sken (Stefansson 1914:138). Det förefaller som om man kunnat 

göra dessa fermenteringsgropar på lite olika sätt även om grundstrukturen tycks vara 

någorlunda likartad. Detta får troligtvis anses vara traditionsberoende och eftersom 

dessa iakttagelser av hur man fermenterar fi sk fi nns från många cirkumpolära platser, 

från Kamtchatka och Sibirien till Grönland och Alaska, hänger det med all säkerhet 

samman med olika lokala traditioner. Ett exempel på lokala variationer härrör från 

Kamchatka där man ibland kunde fånga och fermentera så mycket som 20 000–30 000 

fi skar åt gången (Waxell 1953:137f). Dessa fermenteringsgropar blev av nöd tvungna att 

grävas upp mot två meter djupa och kantades, enligt den ryska etnografen Komarov, 

med gräs och videkvistar (Eidlitz 1969:109). Ytterligare exempel på lokala traditioner 

beskrivs av Serosevskij år 1896 och involverade att koka fi sken under en kort tid varpå 

den lades i en grop kantad med bark varpå även bark lades ovanpå gropen som därefter 

täcktes av jord (Eidlitz 1969:109). Detta tillvägagångssätt att täcka fi sken med bark är 

även noterat hos Karelerna som enligt Manninen (1932:58) bevarade sin fi sk i tratt-

liknande nedgrävningar som också täcktes med bark. 

Fiskbensrännan från Norje Sunnansund uppvisar detaljer som talar för mycket stora 

likheter med många av dessa olika fermenteringstillvägagångssätt och det är lätt att 

dra många paralleller till olika etnografi ska folkgruppers tillvägagångssätt. Exempelvis 

kunde man i vissa delar av rännan se vad som föreföll vara ett fl ätmönster av växtfi brer 

som tycktes följa nedgrävningskanten, vilket i så fall skulle kunna liknas med sättet som 

man i Kamchatka förberedde sina fermenteringsgropar (fi gur 97).

Figur 96 Den helt utgrävda fiskbens-

rännan med stolphål markerade av 

stora käppar med avspärrningsband. 

De små käpparna markerar pinnar-

nas placering och lutning i rännan.

The completely excavated fish-bone 

ditch with the large sticks showing the 

post-holes related to the ditch and the 

small sticks showing the smaller stick-

holes found in abundance inside and 

along the ditch.
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Inslaget av stora mängder bark i kulturlagret var också mycket tydligt i ytan ovanför 

själva nedgrävningen av fi skbensrännan och påminner väldigt mycket om Karelernas till-

vägagångssätt, vilket även formen av själva rännan gör. Även placeringen alldeles invid 

ett vattendrag och att botten av rännan är grävd ner i den underliggande leran gör att det 

tycks fi nnas ytterligare paralleller till framförallt de östliga etnografi ska källorna. 

Problemet med att fermentera fi sken utan tillgång på salt bör ha kunnat lösas ge-

nom att man tillredde fi sken på sen höst och lät den stå och jäsa under tidig vinter när 

risken för att det ska komma till bakterier som förstör fi sken och gör den oätlig är som 

minst. Lägger man fi sken insvept i ett skinn som i sin tur spänns över en fåra i marken 

och som dessutom täcks av ett tak för att förhindra att djur kan ta sig in till fi sken och 

förstöra den, bör man i detta sammanhang ha nått den optimala lösningen. 

I fi skbensrännan påträff as, förutom fi skben och ben från åkersork och vattensork (som 

med all sannolikhet grävt sig in i rännan och självdött), enbart 9 fågel- och däggdjurs-

fragment. Därutöver fi nns 16 fragment från rensningen av övergången mellan det äldre 

lagret (L111) och rännan (se separat tabell i bilaga 3). Merparten av dessa benfragment 

(23 st) är små och fragmenterade, och de är inte inkluderade i sammanställningarna i 

denna rapport då de påträff ades sent, vid efterarbetet med fi skbensanalysen. De kom-

mer från rådjur, gråsäl, vikaresäl, ekorre, storskrake, kråka och nötkråka. Två större ben 

(artikulerad falang och mellanhandsben) från vildsvin, är ett undantag. Dessa är båda 

tydligt bearbetade med skärspår, och kan ha suttit fast på ett vildsvinsskinn som använts 

i samband med framställandet av surmörten.

Givetvis kan tolkningen om att man producerat syrad fi sk så här långt tillbaka i tiden 

verka långsökt, men det är den enda tolkning som verkar trovärdig med tanke på hur 

anläggningen ser ut. Följande scenario bör då beaktas. 

1. Mört är den överlägset vanligaste arten i området i och ovanför fi skbensrännan, men 

utgör en liten del av fi sken från de andra ytorna på det undersökta området. Dessutom 

är mört en ovanlig art på andra samtida lokaler, varpå man generellt sett inte tycks ha 

nyttjat denna art i någon vidare omfattning. Mörtens frånvaro vid andra lokaler skulle 

Figur 97 Den västliga nedgrävnings-

kanten av fiskbensrännan vari man 

kan skönja ett rutmönster av någon 

växt. Vid jämförelse med etnografiska 

källor kan detta möjligen tolkas som 

om man klätt väggarna av fermente-

ringsrännan med flätade växter.

The western cut of the fish-bone 

ditch, possibly displaying a pattern of 

braided plant fibres. 
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i och för sig kunna bero på att mörtben är för små och därför inte hittats vid andra 

utgrävning på grund av bristande sållning. Men spridningsbilden av fi skben vid Sun-

nansund indikerar att något utöver det vanliga konsumtionsmönstret står att spåra. 

2. Fiskbensrännans form och tydliga nedgrävning tillsammans med pinn- och stolphål 

talar för att en speciell process utförts på platsen. Upprepade pinnnedstickningar för att 

spänna upp något ovanför rännan, indikerar att man inte enbart syrat fi sk här vid ett 

tillfälle utan att det är upprepade företeelser. Paralleller till enografi ska källor där både 

formen på rännan, närvaron av täckande stolphål, placeringen invid vatten, nedgräv-

ningen i lera, rännans möjliga kantning av fl ätade vegetabiler samt det stora mäng-

derna bark som hittades i lagret ovanför rännan, är också tydliga indikationer på detta. 

3. Om man ska syra mört utan tillgång till salt krävs ett kyligt klimat samt att saltet 

ersätts av något för att förhindra att hälsovådliga bakterier bildas. Fynd av vikaresäls-

foster, nyfödda vikarekutar, gråsälsfoster och rådjursfoster i det äldsta tidigmesolitiska 

lagret indikerar att lokalen nyttjats på vinterhalvåret samt att klimatet varit kallare 

än idag.

4. Vildsvinsfotbenen indikerar att man använt ett skinn som spänts upp över fi skbens-

rännan, vilket möjligtvis också är ett krav för att jäsningen ska få eff ekt och bakterie-

tillväxten ska hämmas.

Tydligare belägg än så här kan man knappast begära av en 9000 år gammal lämning, 

och även om det är fråga om tolkningar bör det inte fi nnas några större tvivel om vad 

som skett på platsen. Förmågan att bedriva ett storskaligt fi ske och kunskapen om hur 

man tar hand om dessa stora fångster utan att maten förgås innebär att man hade insik-

ter som vi idag har förlorat. Implikationerna som detta medför för förståelsen av män-

niskorna bör kunna öka tolkningspotentialen hos andra mesolitiska samhällen.

Det kan också påpekas att det ovanför rännan påträff ades en vackert ornerad 

benspets/-kniv med mönster som påminner om om en stiliserad fi skkropp eller ett fi sk-

skelett (fi gur 98). Denna bör ha deponerats direkt i eller strax ovanpå avfallet från syr-

ningsprocesserna i rännan. Kanske rör det sig om något så enkelt som att man haft en 

till ändamålet specialdesignad fi lékniv som använts för att fi lea fi skarna.

Frågan om vad rännan representerar kan med avseende på ovan förda argument 

ses som i det närmsta helt besvarad, men den faktiska förklaringen till varför vi hittar 

benen kvar i själva rännan är inte direkt inblandad i diskussionen. För att hålla ett brett 

perspektiv bör man således se på händelseförloppet och rada upp de indicier och möj-

ligheter vi har. Vid syrningen av fi sken kan man därmed tänka sig två olika scenarier 

som föranlett anläggningens beskaff enhet. 

Först och främst kan man tänka sig att fi skbenen representerar en återdumpnings-

process där man efter avslutad fermentering rensar köttet från benen, som då bör ha ramlat 

av fi sken till följd av att syrningsprocessen löst upp alla infästningar av kött och muskula-

tur till benen. Man har i samband med detta slängt benen på platsen och bara låtit dem 

ligga på marken där man stod och rensade fi sken. Detta förklarar de stora mängderna 

fi skben som ligger runt om själva rännan. Det förklarar också att innehållet i de 32 pin-

hålen är väldigt likartat med det som fi nns i själva rännan eftersom de hål som blivit av 

pinnarna då kunnat fyllas av samma innehåll som själva rännan. Det betyder att man 

inför varje syrningsomgång måste ha rensat ut rännan igen, vilket förmodligen har varit 

lättare än att gräva en ny ränna i leran. Även om det förefaller opraktiskt att dumpa till-

baka benen på samma ställe bara för att gräva fram det igen nästa gång man ska använda 

fermenteringsrännan kan det ha många olika förklaringar. En förklaring kan vara att det 

bevarar en viss mikrobakteriekultur. En annan kan vara att det förhindrar att något an-

nat oönskat material hamnar i rännan eller på annat sätt förstör rännan, vilket möjligen 

kan vara lämpligt om man enbart nyttjar den med fl era års mellanrum. Något troligare 
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är dock att man inte har fyllt igen hela rännan med fi skben mellan varven och de ben 

som påträff as i pinnhålen enbart är rester efter att man snabbt städat ur det som råkat 

falla ner i rännan medan man rensade fi sken. Anledningen till att benen påträff as i rän-

nan bör därmed ses som ett medvetet beslut om att man inte ämnar använda den igen. 

Detta scenario är mycket tänkbart med tanke på praktkniven som påträff as ovanpå rän-

nan. Denna bör i sammanhanget ses som ett avslutande “off er” eller slutet av en tradi-

tion. Efter sista användningen har man då fyllt upp rännan med allt avfall och deponerat 

en kniv föreställande ett stiliserat fi skskelett ovanpå som en slags försegling. Det innebär 

att de fi skben som påträff as strax utanför rännan är rester från tidigare fermenteringssat-

ser medan de som påträff ades i själva rännan är spåren efter den sista produktionen som 

ägde rum vid Sunnansund.

En annan tolkning som i sammanhanget skulle vara möjlig är att man använt plat-

sen till att fermentera fi sk under upprepade omgångar. Den sista gången man gjorde det 

gick något fel och man var tvungen att hastigt överge platsen, kniven som man använde 

till att fi lea fi sken med blev liggande kvar på platsen och den icke ännu färdiga satsen av 

surmört fi ck också ligga kvar i jorden. Även detta scenario är trovärdigt om än lite min-

dre sannolikt, eftersom ingenting övrigt i materialet tyder på att man hastigt tvingats 

överge platsen. Med tanke på alla tänkbara tafonomiska förluster som har påverkat bo-

platslämningarna under årens lopp kan dock alla typer av dylika indicier ha försvunnit. 

De säsongsindikationer som fås från platsen innebär därmed att en eventuell övergiv-

ning har skett under vintern, vilket i alla avseenden inte är en lämplig tidpunkt för att 

förfl ytta en hel boplats. Det innebär att om man hastigt övergett platsen bör det ha skett 

på grund av en inträff ad katastrof eller att en livshotande situation har uppkommit som 

gör att man tvingats fl y. 

Vare sig man tvingats överge platsen hastigt eller om man i lugn och ro kunnat avsluta 

sina förehavanden här, har man fermenterat fi sk under upprepade tillfällen på samma 

plats och i samma fermenteringsgrop invid Vesans strandkant. Det är också just detta som 

är det unika i ett globalt perspektiv eftersom det innebär insikten i att en i det närmaste 

industrialiserad produktion av fermenterad fi sk har existerat redan under tidigmesoliti-

kum. Denna produktion kan, med tanke på de enorma mängderna fi skben som påträf-

fas i fermenteringsområdet, ha genererat ett så pass stort överskott att man bör ha klarat 

sig väl under vinterhalvåret och möjligen också fått över så pass stora kvantiteter att det 

kunnat användas som handelsvara i kontakt med andra människogrupper. 

Figur 98 En benspets med dekor 

och utformning som påminner om 

en stiliserad fiskkropp eller ett fisk-

skelett påträff ades direkt ovanför 

fiskbensrännan. Storlek: 110 × 23 mm. 

Foto: Staff an Hyll.

A slotted bone tool resembling a styl-

ized fish or fish skeleton found in the 

oldest layer directly above the fish-

bone ditch. Size: 110 × 23 mm.
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Figur 99 Artfördelning för fisken 

i det yngre lagret.

Species distribution of fish in the 

youngest layer.

L110

Fisket under den yngre fasen

Fisket under den yngsta fasen är betydligt svårare att spåra eftersom det tafonomiska 

svinnet tycks ha varit så stort i detta lager. Som tidigare nämnts, har den förhållandevis 

dåliga bevarandegraden gjort att ben från ungdjur inte bevarats och därmed har för-

modligen en stor del av fi skbensmaterialet också gått förlorat. Materialet tycks i dägg-

djurens artsammansättning vara förhållandevis likt den äldre periodens benmaterial, 

vilket förmodligen innebär att landskapet har sett någorlunda likadant ut i den senare 

perioden. Sammanlagt har det tillvaratagits 52 g fi skben från detta lager varav 20 gram 

har analyserats. Detta har resulterat i 223 identifi erade fi skben från minst 14 olika indi-

vider. De fi skben som tillvaratagits från den yngre fasen är betydligt större än de som 

tillvaratagits i fi skbensrännan och i lager 111, vilket är ett resultat av att de mindre fi sk-

benen har lösts upp och inte bevarats, detta märks på att medelvikten per identifi erat 

fragment är mer än dubbelt så stor som i de andra kontexterna. I sammansättningen 

påminner fi sken från lager 110 mycket om den fi sk som påräff ades i det äldsta lagret i 

områdena utanför själva fi skbensrännan, vilket indikerar att man bedrivit vanligt fi ske 

här under den yngre fasen och att man inte kan se några spår efter att man syrat eller 

på annat sätt förädlat fi sken (fi gur 99). 

Som synes i fi gur 99 domineras den yngre fasen av abborre följt av karpfi sk och gädda 

med nästan lika många fragment. Gösen tycks också ha blivit betydligt vanligare och 

utgör här över 4 . 

Elementfördelningen i detta lager är ännu mera förskjuten mot att de robustare ele-

menten bevaras och förutom kotorna påträff as några enstaka fragment av de kraftiga 

svalgbenen hos karpfi sk, samt lösa tänder, articulare och dentale från gädda (fi gur 100). 

Denna elementfördelning är därför i högsta grad ett resultat av en dålig bevarandegrad 

och elementfördelningen kan inte avgöra om man deponerat olika delar av fi skkroppen 

på olika ställen i lagret.

Det är mycket svårt att göra några kvalifi cerade uttalanden angående fi skets betydelse 

på platsen under den yngre fasen. Fisken består även under denna period enbart av sötvat-

tenfi sk, vilket förmodligen indikerar att Östersjön ännu inte blivit tillräckligt salt för att 

kunna hysa saltvattenlevande fi skarter i någon större omfattning. Även om majoriteten 

av fi sken är fi skad i dåtida Vesan borde man rimligtvis stöta på någon saltvatten fi sk om 

de hade funnits att tillgå i Östersjön. Med tanke på att man bevisligen fångat säl ute till 

havs har man ju nyttjat havet som en resurs. Artfördelning för däggdjur liknar den äldsta 

fasen, men den dåliga bevaringsgraden har gjort att alla ungdjur och mindre kompakta 

ben har försvunnit. Att artfördelningen i allmänhet ser liknande ut borde innebära att 

lokalens läge även under denna period lämpade sig för samma sorts näringsfång som 

under den äldsta perioden, vilket i sådana fall innebär att fi sket fortfarande har haft en 

mycket stor betydelse under den yngre fasen. De fi skben som påträff ades i lagret visar 

också att fi sket varit av betydelse, men inte hur stor del det faktiskt utgjort av det dagliga 

Abborre P. fluviatilis

Gädda E. lucius

Gös S. lucioperca

Karpfisk Cyprinidae

Lake L. lota

Sik Coregonus
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näringsfånget. Utifrån diskussionen ovan bör man nog anta att fi sket har haft en större 

betydelse för människornas näringsfång än vad man annars kan tro utifrån de fi skben 

som bevarats och möjligen hade man sett ett liknande mönster som under den äldsta 

perioden om bevaringsförhållandena hade varit mera gynnsamma. 

Fiskben i utkastlagret

Utkastlagret utgör en en blandning av de båda landlagren och som sådant är det mycket 

svårtolkat. Det beror på att man under den äldsta perioden slängt ut större ben och horn i 

vattnet och under den yngsta perioden har vistelsen på platsen efterföljts av littorinatrans-

gressionen som gjort att vattennivån höjts över den forna boytan varpå de översta skikten 

blandats upp och sköljts ut i sjön. Dessutom kan man även under den yngsta perioden 

ha slängt ut större fragment i sjön, vilket gör att detta heller inte är ett särskiljande kri-

terium. Det kan även ha inträff at mindre förändringar av vattennivån efter den första 

bosättningen, som sköljt ut landmassor i havet under denna period. Dessa vattenhöj-

ningar bör dock ha varit ytterst begränsade, eftersom det i det äldsta lagret påträff ades 

en hel del ben som har legat ihop med passning, samt att ungdjurens ben ofta påträff ades 

med diafys och epifys tillsammans varpå turbationen orsakad av vatten inte kan sägas 

vara alltför hög efter den äldsta fasen. Detta borde innebära att man för de minsta och 

mest mobila fragmenten ändå borde kunna se lite olika drag i materialet, och även om 

det bara går att göra ytterst schematiskt, kan man ändå göra vissa tolkningar. För dägg-

djuren är tolkningsramarna begränsade eftersom man som sagt kan ha kastat ut större 

benfragment även under den yngsta fasen. För fi skbenen borde det vara lite annorlunda 

och eftersom fi skben är små och fl yktiga bör de till övervägande del ha hamnat ute i sjön 

genom att de sköljts ut och bör då ses som om de huvudsakligen kommer från den yngsta 

fasen, dvs från lager 110. Visst kan man ha kastat ut fi skrens och fi skben i sjön även under 

den tidiga perioden, men eftersom vi hittar sådana väldiga mängder fi sk på land förefaller 

det som om man huvudsakligen dumpat fi skavfallet där. Jämför man fi sken i de olika 

lagren i sin helhet är det också troligt att fi sken i utkastlagret avspeglar den yngsta fasen, 

med tanke på hur artsammansättningen ser ut (fi gur 101). 

När man studerar fi gur 101 förefaller det ganska troligt att majoriteten av fi skbenen i 

utkastlagret kommer från den yngsta perioden, men då ska man ha i åtanke att artsam-

mansättningen skiljer sig väsentligt åt i lager 111 beroende på var man befi nner sig på ytan. 

Anledningen till att karpfi skarna är dominerande när hela lagret slås ihop beror på att 

området runt fi skbensrännan är så mycket större och innehåller så mycket mer fi skben 

än vad övriga ytor gör. Detta förringar dock inte likheten som fi nns mellan utkastlagret 

och det yngsta landlagret, och med artsammansättningen i åtanke härstammar fi skbenen 

Figur 100 Elementfördelning hos de olika fiskarterna från det yngsta lagret 

N: Abborre=122, Gädda=37, Gös=9, Karpfisk=51, Lake=1, Sik=1.

Body part distribution among the fish species in the youngest layer. 

Ryggrad Vertebral column

Huvudben Cranial skeleton
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i utkastlagret med stor sannolikhet till största delen av utsköljda ben från lager 110. Me-

delvikten per utspolat fragment är också något lägre i utkastlagret i jämförelse med det 

yngsta lagret vilket visar att de större fragmenten blivit kvar på land när vattnet spolade 

över ytan (tabell 31). Fiskbenen är också betydligt större i utkastlagret än vad de är i det 

äldsta landlagret, vilket också talar för att de inte är utspolade därifrån.

Utkastlagret består nästan uteslutande av ryggkotor, vilket kan ha att göra med hur 

de är formade och att de förhållandevis lätt borde kunna ha spolats i sjön (fi gur 102). Men 

självklart är det också en bevarandegradsfråga och även om benen i utkastlagret gene-

rellt sett är bättre bevarade än i det yngsta lagret håller de inte samma kvalitet som de 

tidigmesolitiska benen och man får därför tänka sig ett ökat tafonomiskt svinn även här. 

Vad missade vi? Om makroprovssållning och näringsberäkningar

För att utesluta att ben från mindre fi skar har passerat igenom de såll med 2,5 mm mask-

storlek som huvudsakligen användes på utgrävningen har det gjorts upprepade sållnin-

gar med fraktioneringsstorlek på ner till 0,4 mm. Dessa har i de rutor som varit rikligt 

bemängda med fi skben även ner till denna minsta fraktionering fortsatt att innehålla 

rikligt med fi skben, men i de minsta maskstorlekarna hamnar företrädelsevis mindre 

revbensfragment, lösa svalgtänder och i övrigt skadade och avbrutna delar av större 

fi skben. Det förekommer dock ben från betydligt mindre karpfi skar, vilket innebär att 

man fångat även mindre fi skar (fi gur 103, 104).

För att på ett enkelt vis inför grundrapporteringen av benmaterialet få en inblick i 

vad som missats vid sållning har enstaka prover fi nsållats och undersökts noggrant för 

att ge möjlighet att undersöka hur man nyttjat de allra minsta fi skarterna och de minsta 

individerna inom varje art. Dessa nedslag skall i framtiden kompletteras med ytterligare 

undersökningar i en fördjupningsdel med större fokus på fi sket.

Totalt fi nsållades 7 dl jord i laboratoriemiljö varav 3 dl jord kom från tre olika makro-

prov från fi skbensrännan, 2 dl jord från lager 111 i den yttersta västra profi lväggen, 1 dl 

jord i lager 111 österut i relativt fi skbemängda G27730 samt ett prov från lager 110. Detta 

för att kunna ge en viss inblick i vad som inte påträff ats i material som sållats med de 

2,5 mm såll som annars var standard över utgrävningsytan. Dessa jordprover passerade 

genom maskstorlek på 2,5 mm, 1 mm samt slutligen genom 0,4 mm, vilket innebär att 

det som fanns i fi skväg kunde tillvaratas ner i de minsta beståndsdelarna och det blev 

även möjligt att se hur benen fördelade sig. 

Det var endast området kring fi skbensrännan som gav något resultat i de lägre frak-

tionerna. Bestämningsbara ben såväl som mindre avbrutna obestämbara fi skben saknas 

således helt i alla andra områden i de lägre fraktionerna under 2,5 mm, vilket är en in-

dikation på att det krävs unika förhållanden för att de minsta fi skbensfragmenten skall 

Figur 101 Jämförelse över artsammansättning i utkastlagret (L112), det yngsta lagret (L110), det äld-

sta lagret (L111) och fiskbensrännan (A19313).

The fish species distribution in the four major contexts from Norje Sunnansund, the refuse layer (L112), 

the younger layer (L110), the older layer (L111) and the fish-bone ditch (A19313).

Abborre P. fluviatilis

Gädda E. lucius

Gärs G. cernuus

Gös S. lucioperca

Karpfisk Cyprinidae

Lake L. lota

Laxfisk Salmonidae

Nors O. eperlanus

Sik Coregonus

Ål A. anguilla

A19313L112L111L110
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Medelvikt/identifierat 

fiskben (g)

L110, det yngre lagret 

The younger layer
0,08

L111, det äldre lagret

The older layer
0,06

L112, utkastlagret 

The refuse layer
0,04

A19313, fiskbensrännan 

Fish-bone ditch
0,03

Tabell 31 Medelvikt per identifierat fiskbens-

fragment från de fyra huvudkontexterna vid 

Norje Sunnansund.

Mean weight per identified fish bone from the 

four major contexts from Norje Sunnansund.

Figur 102 Elementfördelning hos de olika 

fiskarterna från utkastlagret. N: Abborre=200, 

Gädda=51, Gös=19, Karpfisk=78, Lake=2, 

Lax=1, Sik=1, Ål=1.

Body part distribution of the fish species in the 

refuse layer. 
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Figur 104 Mörtben som påträff as i 0,4-mm sållet vid sållningarna av makroprover 

(höger) i jämförelse med en nutida mört på 19 cm(vänster). Foto: Adam Boethius.

Roach bones from the 0,4 mm sift  (right) in comparison with bones from a modern 19 

cm roach (left ).

5 mm 5 mm

Figur 103 Norsben som påträff as i 0,4 mm sållet vid såll-

ningarna av makroprover (höger) i jämförelse med en 

nutida nors på 17 cm (vänster). Foto: Adam Boethius.

Smelt bones found in 0,4 mm sift  (right) in comparison 

with modern smelt bones from a 17 cm smelt (left ).

bevaras. Möjligen innebär det också att kvantiteten fi skben inte är så stor här och att 

man inte hanterat mindre fi skar utanför området kring fi skbensrännan. 

Fiskbensrännans område däremot var helt fullt av fi skben och gav trots den ringa 

mängden sållad jord goda resultat och det kunde identifi eras ett förhållandevis stort antal 

fi skben. Eftersom hela det sållade materialet i väldigt stor utsträckning består av fi skbens-

rester som i sina minsta beståndsdelar blivit mer eller mindre söndersmulade fanns det 

ingen möjlighet eller anledning att redovisa och kvantifi era de obestämbara fi skbenen 

från dessa makroprover. Det skulle bara ha genererat tusentals fi skbenssplitter på denna 

ytterst begränsade materialmängd, och därför är enbart de fragment som kunnat iden-

tifi eras kvantifi erade. Man får dock ett visst intryck av hur materialet ser ut i fi gur 105 

där det tydligt framgår hur mycket fi skbenssplitter som fi nns när man fi nsållar jorden. 

Det intressanta är då också att trots att det är sådana väldiga mängder fi skbensfl is i dessa 
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Figur 105 Resterna av 1 dl jord från 

fiskbensrännan sållad med 0,4 mm 

maskstorlek. Lägg märke till mäng-

den trasiga och obestämbara fiskben 

från större fiskbensfragment samt de 

29 bestämbara benfragmenten till 

höger med abborrfisk/gärs överst, 

karpfisk i mitten samt nors nederst. 

Foto: Adam Boethius.

The remains from 1 dl of sift ed earth 

from the fish-bone ditch sift ed in a 0,4 

mm sift . Note the huge amount of bro-

ken and unidentified bones mainly de-

riving from bigger fish bone fragments 

and the 29 identified fish bones to the 

right with perch/ruff e on the top, Cy-

prinidae bones in the middle and smelt 

bones at the bottom of the picture. 

1 cm

minsta maskstorlekar, är det inte så mycket småfi sk som förekommer i förhållande till 

hur mycket som är splitter från fi skben som härrör från större fi skar. 

Enkelt uttryckt kan man konstatera att resultaten från makroproverna kring fi sk-

bensrännan inte nämnvärt förändrar bilden av vad som tycks ha varit dominerande på 

platsen. Det har dock gått att identifi era nya arter som nors samt även att påträff a ben 

av mindre abborrfi skar, som ej kunnat avgöras om de tillhör gärs eller småabborrar. 

Dessa mycket små ben har inte påträff ats i den tidigare analysen eftersom de är för små 

för att bevaras i såll med en maskstorlek på över 1 mm. Sett till denna korta och be-

gränsade genomgång utgör dock inte norsen något större andel och med tanke på dess 

ringa storlek har den förmodligen inte utgjort en så stor del av det näringsintag man haft 

på platsen. Karpfi skar är dominerande även i de mindre fraktionerna (fi gur 106). Det 

enda artbestämningsbara karpfi skbenet i den minsta fraktioneringen kommer från löja 

och inte mört, medan de två större fraktioneringarna enbart uppvisar mörtben med tre 

respek tive två fragment utav den totala mängden karpfi skben.

Vad säger då detta om materialet i stort? Givetvis är det svårt att säga något om art-

fördelningen och framförallt mängden fi sk som bevarats på platsen, med bortfallet av 

mindre fi skben som passerat igenom 2,5 mm sållen medräknat, eftersom så här pass liten 

del av jorden har fi nsållats och dessutom knappt 10  av de framgrävda fi skbenen har 

analyserats. Fiskbensmaterialet kommer att analyseras vidare i fördjupningsarbeten, men 

i dagsläget är dessa 10  allt som fi nns att tillgå. För enkelhetens skull har inga närmre 

viktberäkningar gjorts, utan vikten är baserad på ”normalstor” fi sk utifrån beskrivningar. 

Med tanke på att fi skarna är förhållandevis stora har standardvikterna för fi skar inom 

varje art när de är 7–8 år gamla använts (utifrån uppskattningar i Curry-Lindahl 1969). 

Beräkningar utifrån innehållet i makroproverna har gjorts genom att multiplicera 

den extra andelen som påträff ades i de mindre fraktionerna i makroproverna för samtliga 

mindre arter. Det ger en multiplikationsfaktor på 1,83 för abborre och 2,8 för karpfi sk. 

Dessa extra fi skar beräknas på grund av sin ringa storlek inte ha samma vikt som övriga 

7–8 åriga abborrar och mörtar med anledning av att de är tagna ur de minsta fraktio-

neringarna på sållen och deras vikt är uppskattad till 0,1 kg. Gärs och nors beräknas 

utifrån sin närvaro i makroproverna och bedöms här utgöra 6,81  respektive 6,29  
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av karpfi skarna (baserat på medelvärdet av NISP och MNI i relation till karpfi skarnas 

NISP och MNI i de mindre fraktionerna). Denna korrigering görs enbart i fi skbensrän-

nan och i lager 111 eftersom övriga makroprover inte visade på närvaro av mindre fi skar. 

Gäddan korrigerades inte trots att den hittades i de mindre fraktionerna, eftersom det 

normalt är en förhållandevis stor fi sk och att fragmentet i fråga enbart var en liten del 

av en kota som innehöll artbestämningsbara karaktärer. En överslagsräkning för hur 

hela materialet ser ut om vi för enkelhetens skull förutsätter att allt som inte analyserats 

ser identiskt ut med det analyserade fi nns i tabell 32–35.

Beräkningarna ger en kvalifi cerad uppskattning om hur mycket fi sk som fi skats utan 

att ta hänsyn till övrigt tafonomiskt bortfall. Bara det tillvaratagna materialet i fi skbens-

rännan kan då uppskattas motsvara 398 kg fi sk, medan materialet från den äldre fasen 

(lager 111) uppskattas till 1827 kg fi sk. Det sämre bevarade materialet från den yngre fasen 

(lager 110) uppskattas till 34 kg fi sk, medan utkastlagrets material motsvarar 391 kg fi sk. 

Stora mängder fi sk har alltså fångats vid Sunnansund, och fi sket har varit viktigt för plat-

sen. Fisken har med all sannolikhet fångats med hjälp av stationära redskap, dvs genom 

ett passivt fi ske. Vid utgrävningarna av Sunnansund påträff ades dessvärre inga fi skered-

skap, så när som på en fi skekrok och några ljusterspetsar, och det går därmed inte exakt 

att säga hur fi sket har gått till. Förmodligen har man använt sig av både mjärdar och nät 

som kunnat placeras i utloppet till havet och därmed fånga de fi skar som passerar här. För 

att på något sätt kvantifi era den insats som gjorts för att fi ska upp all fi sk har jämförelser 

gjorts med moderna forskningsundersökningar som syftar till att undersöka fi skebestån-

det i en sjö. Vid dessa forskningsundersökningar av nutida sjöar brukar man använda sig 

av en reglerad form av nätfi ske, så kallade nätansträngningar. Det gör man genom att på 

eftermiddagen placera ut ett 30 m långt och 1,5 m högt nät med fem olika nätmasksfrak-

tioneringar i sjön för att vittja den nästa morgon, varpå man kan räkna fi skebeståndet 

(Fränstam 2011:5f). Dessa nät är genom sin utformning med fem nätfraktioner designade 

att fånga alla fi skstorlekar som kan tänkas fi nnas i sjön. 

Av de olika sjötyperna som fi nns beskrivna i fi gur 107 bör man med tanke på fynd-

materialet vid Sunnansund snarast anta att Vesan som man fi skat i förmodligen har 

varit en så kallad “mörtsjö”. Överför man dagens nätansträngningar till det insam-

lade arkeologiska fi skbensmaterialet innebär det att man måste ha gjort över 100 nät-

ansträngningar enbart för att fånga den mängd fi sk som samlats in från den äldsta pe-

rioden på platsen, vilket säger en hel del om hur mycket energi man måste ha lagt ner 

på att fånga fi sken (tabell 36). 

Dessa beräkningar grundar sig på att enbart en tredjedel av lagret inom undersöknings-

området är undersökt, varav ca hälften var fyndförande. Man ska också vara medveten 

om att själva boplatsytan fortsätter västerut utanför undersökningsområdet och att enbart 

30  av hela boplatsen bedömts ligga inom ramen för det undersökta området. Därtill 

bör man också vara medveten om att fi skben bevaras dåligt i arkeologiska kontexter på 

Figur 106 Relativ artfördelning i de finsållade jordproverna från fiskbensrännan samt dess repre-

sentation i olika fraktioneringar. N (antal bestämda fragment): 2,5 mm= 49; 1mm= 55; 0,4mm= 38.

The result of species distribution of the ditch samples when having passed through sift s from 2,5 mm, 

1 mm and finally 0,4 mm. N: 2,5 mm=49; 1 mm=55; 0,4 mm=38.

Abborre P. fluviatilis

Karpfisk Cyprinidae

Gädda E. lucius

Lake L. lota

Nors O. eperlanus

Gärs? Percidae?

2,5 mm såll 1 mm såll 0,4 mm såll
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Tabell 32 Beräkning av vikten på den fisk man fått ut från fiskbensrännan samt redovisning av hur estimeringen utförts. * innebär en korrigerings-

faktor baserad på förhållandet till karpfisk i makroprov. Värdena inom parenteserna i de tre högerspalterna motsvarar fisk som beräknats ut-

ifrån makroproverna. Calculation and estimations of the amount of fish found in the ditch.

Fiskbensrännan

Fish-bone ditch

A19313

Analyserade 

fiskben

(39,14 % av det 

totala fiskbens-

materialet från 

rännan)

Analysed fish 

bones (39,14 

% of the total 

weight of fish-

bones from the 

ditch)

Beräknad 

mängd 

(motsvarande  

100 % av det 

totala mate-

rialet från rän-

nan)

Estimated 

amount (cor-

responding to  

100 % of the 

total amount 

of fishbones 

from the 

ditch)

Multiplicerat 

med  2 (pga att  

endast halva 

rännan under-

söktes genom 

sållning)

Multiplied by 2 

(due to that only 

half part of the 

ditch was inves-

tigated through 

water-sieving)

Korrigeringsfaktor 

(baserad på jämförel-

ser med innehållet i 

finsållade makroprov, 

motsvarar vad som 

uppskattningsvis hade 

påträff ats om hela 

materialet hade fin-

sållats)

Correction factor 

(based on compari-

sons with samples 

from fine-sieved  mate-

rial, corresponding to 

an estimation  of what 

would had been found 

if the whole material 

had been fine-sieved) 

Slutlig beräkning 

(eft er makrokorri-

gering)

Final estimation 

(aft er  correction 

for the missing  

fine-sieving)

Viktestimering 

(utifrån nutida 

fiskar vid åldern 

7–8 år)

Weight estimation 

(based on mod-

ern fish at age 7–8 

years)

Totalvikt för

respektive art 

(näringsutvinning)

Total weight per spe-

cies (nutritional con-

tribution)

Enheter

Units

Antal

Number

Beräknat 

antal

Estimated 

numbers

Beräknat antal 

× 2

Estimated num-

bers × 2

Korrigeringsfaktor

Correction factor

Produkt beräknat 

antal

Product estimated 

numbers

Vikt/individ

Weight/individual

Totalvikt

Total weight

NISP MNI MNI MNI × MNI Kg Kg

Abborre

(Perca fluviatilis)
540 12 31 61 1,83 61+(51)=112 0,5+(0,1) (30,5+(5,1)=56

Gädda (Esox lucius) 164 4 10 20 20 3 61

Gös

(Sander lucioperca)
3 1 3 5 5 1,5 8

Karpfisk

(Cyprinidae)
2569 68 174 347 2,8 347+(625)=972 0,5+(0,1) (173,5+(62,5)=236

Lake (Lota lota) 17 3 8 15 15 0,75 11

Laxfisk

(Salmonidae)
1 1 3 5 5 1 5

Nors

(Osmerus eper-

lanus)

6 2 * * 0,0629* 61 0,1 6

Gärs? (Percidae) 13 1 * * 0,0681* 66 0,1 7

Sik (Coregonus) 5 1 3 5 5 0,5 3

Ål

(Anguilla anguilla)
18 1 3 5 5 1 5

Totalt 3336 94 235 463 1266 398

grund av de tafonomiska förluster som drabbar små och lättförgängliga fi skben hårdare än 

ben från andra arter (Enghoff  2011:274). Därmed kan det vara gynnsamt, för förståelsen 

av fi skets betydelse, att vara öppen för att applicera estimeringar rörande det tafonomiska 

svinn som fi skben utsätts för. Eftersom det rör sig om uppskattningar är det inte möjligt 

att veta hur väl de stämmer överens med verkligheten och det är svårt att använda en ge-

nerell standardestimering, eftersom olika material är olika bevarade och har grävts fram 

på olika premisser. En uppskattning av det tafonomiska svinnet bör därmed inte ses som 

en absolut tolkning av en kontext utan mer som en insikt i fi skbenens förgänglighet, där 

varje lokal är unik och ger olika möjligheter till en estimering av hur stort svinnet varit. 

Grundförutsättningarna för att göra en estimering är således att den ursprungliga 

mängden fi sk som fi skats upp på lokalen antas vara större än vad som indikeras av de 

bevarade och tillvaratagna benen på en undersökning. I fallet Sunnansund innebär det 

att mängden fi sk som fångades därmed är större än vad ovanstående beräkningar in-

dikerar. Räknar man exempelvis med en bevarandegrad på fi skbenen som ligger på 10  

av ursprungsmaterialet på boplatsen, betyder det att man ursprungligen fångat 10 gånger 
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Tabell 33 Beräkning av vikten på den fisk man fått ut från lager 111 samt redovisning av hur estimeringen utförts. * innebär en korrigerings-

faktor baserad på förhållandet till karpfisk i makroprov. Värdena inom parenteserna i de tre högerspalterna motsvarar fisk som beräknats 

utifrån makroproverna. Calculation and estimations of the amount of fish found in the ditch.

Lager 111, äldre lagret

Older layer

Analyserade fiskben

(6,7 % av det totala 

fiskbensmaterialet 

från lager 111)

Analysed fish bones 

(6,7 % of the total 

weight of fishbones 

from layer 111)

Beräknad 

mängd (mot-

svarande  100 

% av det totala 

materialet från 

lager 111)

Estimated 

amount (cor-

responding to  

100 % of the to-

tal amount of 

fishbones from 

layer 111)

Korrigeringsfaktor 

(baserad på jämförel-

ser med innehållet i 

finsållade makroprov, 

motsvarar vad som 

uppskattningsvis hade 

påträff ats om hela ma-

terialet hade finsållats)

Correction factor 

(based on comparisons 

with samples from fine-

sieved  material, corre-

sponding to an estima-

tion  of what would had 

been found if the whole 

material had been  fine-

sieved) 

Slutlig beräkning 

(eft er makrokorri-

gering)

Final estimation (af-

ter  correction for the 

missing  fine-sieving)

Viktestimering 

(utifrån nutida 

fiskar vid åldern 

7–8 år)

Weight estimation 

(based on modern 

fish at age 7–8 

years)

Totalvikt för

respektive art 

(näringsutvinning)

Total weight per 

species (nutritional 

contribution)

Antal

Number

Beräknat

Estimation

Korrigeringsfaktor

Correction factor

Produkt

Product

Vikt/individ

Weight/individual

Totalvikt

Total weight

NISP MNI MNI × MNI Kg Kg

Abborre (Perca fluvia-

tilis)
921 35 523 1,83 523+(433)=956 0,5+(0,1) 261,5+(43,3)=305

Gädda (Esox lucius) 416 10 149 149 3 448

Gärs

(Gymnocephalus cernuus)
1 1 * 0,0681* 259 0,1 26

Gös

(Sander lucioperca)
20 1 15 15 1,5 22

Karpfisk (Cyprinidae) 3147 91 1359 2,8 1359+(2446)=3805 0,5+(0,1) 679,5+(244,6)=924

Lake (Lota lota) 25 1 15 15 0,75 11

Laxfisk (Salmonidae) 5 1 15 15 1 15

Nors (Osmerus eper-

lanus)
0 0 * 0,0629* 239 0,1 24

Sik (Coregonus) 11 1 15 15 0,5 7

Ål (Anguilla anguilla) 58 2 30 30 1 30

Öring (Salmo trutta) 1 1 15 15 1 15

Totalt 4605 144 2136 5514 1827

Tabell 34 Beräkning av vikten på den fisk man fått ut från lager 112 samt redovisning av hur estimeringen utförts.

Calculation and estimations of the amount of fish found in the refuse layer.

L112, utkastlager

Refuse layer

Analyserade fiskben (7,1 

% av det totala fiskbens-

materialet från lagret)

Analysed fish bones (7,1 % 

of the total weight  of fish 

bones from the layer)

Beräknad mängd 

(motsvarande  100 % av det 

totala materialet från lagret)

Estimated amount (correspond-

ing to  100 % of the total amount 

of fish bones from the layer)

Viktestimering (utifrån nutida 

fiskar vid åldern 7–8 år

Weight estimation (based on 

modern fish at age 7–8 years)

Totalvikt för respektive art 

(näringsutvinning)

Total weight per species 

(nutritional contribution)

Antal

Number

Beräknat

Estimation

Vikt/individ

Weight/individual

Totalvikt

Total weight

NISP MNI MNI Kg Kg

Abborre (Perca fluviatilis) 201 10 141 0,5 70

Gädda (Esox lucius) 51 5 70 3 211

Gös (Sander lucioperca) 19 2 28 1,5 42

Karpfisk (Cyprinidae) 73 3 42 0,5 21

Lake (Lota lota) 2 1 14 0,75 11

Lax (Salmo salar) 1 1 14 1 14

Sik (Coregonus) 1 1 14 0,5 7

Ål (Anguilla anguilla) 1 1 14 1 14

Totalt 349 24 338 391
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Antal karpfiskar

Number of Cyprinidae

MNI Motsvarande antal nätansträngningar

Corresponding number of net eff orts

Modern nätansträngning

Modern net eff ort
47,5 1

L110, det yngre lagret 

The younger layer
5 0,1

 L111, det äldre lagret

The older layer
42 0,9

L112, utkastlagret 

The refuse layer
3805 80,1

A19313, fiskbensrännan

Fish-bone ditch
972 20,5

Tabell 35 Beräkning av vikten på den fisk man fått ut från lager 110 samt redovisning av hur estimeringen utförts.

Calculation and estimations of the amount of fish found in the youngest layer.

L110, yngre lagret

Younger layer

Analyserade fiskben 

(38 % av det totala fisk-

bensmaterialet från la-

gret)

Analysed fish bones (38 % 

of the total weight of fish 

bones from the layer)

Beräknad mängd 

(motsvarande  100 % av det 

totala materialet från lagret)

Estimated amount (correspond-

ing to  100 % of the total amount 

of fish bones from the layer)

Viktestimering (utifrån 

nutida fiskar vid åldern 

7–8 år

Weight estimation (based on 

modern fish at age 7–8 years)

Totalvikt för respektive 

art (näringsutvinning)

Total weight per species 

(nutritional contribution)

Antal

Number

Beräknat

Estimation

Vikt/individ

Weight/individual

Totalvikt

Total weight

NISP MNI MNI Kg Kg

Abborre (Perca fluviatilis) 122 5 13 0,5 6

Gädda (Esox lucius) 37 2 5 3 16

Gös (Sander lucioperca) 9 1 3 1,5 4

Karpfisk (Cyprinidae) 51 2 5 0,5 3

Lake (Lota lota) 1 1 3 0,75 2

Mört (Rutilus rutilus) 1 1 3 0,5 1

Sarv (Scardinius

erythrophthalmus)
1 1 3 0,4 1

Sik (Coregonus) 1 1 3 0,5 1

Totalt 223 14 36 34

mer fi sk än vad som framgår av det tillvaratagna fi skbensmaterialetmaterialet. Från den 

äldsta perioden (lager 111 och A19313) fi nns ett material motsvarande åtminstone 6780 

fi skar som uppskattats motsvara 2216 kg. Om endast 10  bevarats, och vikten därför 

ska tiodubblas, innebär det att man fångade runt 22 ton fi sk. Då har som sagt ändå in-

gen hänsyn tagits till att enbart en liten del av den ursprungliga boplatsytan undersökts. 

Det betyder att den ursprungliga mängd fi sk som fångades på platsen förmodligen är 

ännu större än denna beräkning. 

Sammanfattning av fisket vid boplatsen

Fisket vid Norje Sunnansund har varit av yttersta betydelse och det har med all san-

nolikhet främst varit på grund av det som man valt att bosätta sig vid lokalen. Hittills 

har 10  av det framgrävda fi skbensmaterialet analyserats, vilket har resulterat i över 

9200 artbestämda fragment. Det föreligger stora skillnader i artsammansättning både 

mellan de olika lagren och över ytan på framförallt det äldsta lagret. Även om samtliga 

fi skben kommer från sötvattenfi sk tyder skillnaderna i artsammansättning på att man 

haft olika tillvägagångssätt vid tillredning av olika arter. Den äldsta fasen vid lokalen 

har dominerats av karpfi sk där mört stått för den absoluta majoriteten av den fångade 

fi sken, men där förutom de olika karpfi skarterna även abborre, gädda, ål, lake, sik och 

Tabell 36 Uträknat antal nätansträng-

ningar (modernt nät 30*1,5 m skiktade 

fraktioneringar) baserat på uppskat-

tat minsta antal karpfiskar som be-

varats i benmaterialet från Norje Sun-

nansund i de olika lagren, baserat på 

nätansträngningar i en så kallad 

”mörtsjö”, se figur 107.

Calculated number of modern net ef-

forts that would have been required to 

catch the amount of fish found in Norje 

Sunnansund. Based on the amount of 

calculated Cyprinidae MNI and ap-

plied to the amount of roach found in 

a “roach lake”.
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Figur 107 Fångst per nätansträngning 

i olika sjötyper. Eft er Degerman m fl 

2002:127.

Catch per modern net eff ort in diff er-

ent types of lakes. From Degerman et 

al 2002:127.

öring fi nns representerade. Sjön förefaller ha varit näringsrik under detta skede vilket 

gynnar bland annat mört. De fångade mörtarna har också över lag varit stora till väx-

ten, vilket indikerar att fi ske skett under lekperioder. Tillvaratagna element från de 

olika fi skarna ger intrycket av att hela kropparna funnits närvarande och man kan inte 

se en specifi k avfallsplats för exempelvis fi skhuvuden, vilket innebär att man möjligen 

tillagat även dem och kasserat dem med övrigt avfall. De skillnader som syns i element-

fördelningen bedöms vara tafonomiska, varpå de sköra huvudbenen från de fl esta arter 

försvunnit medan vissa huvudben från gädda samt svalgben från karpfi skar, som är be-

tydligt robustare än andra ben, fi nns bevarade i större utsträckning. Under det äldsta 

lagret påträff ades också en samtida ränna som var bemängd med fi skben. Rännan var 

kantad av pinnhål och omgärdad av större stolphål och har använts till att fermentera 

fi sk (framförallt mört). Utseendet och placeringen av rännan har många etnografi ska 

paralleller och fermenteringsprocessen har i Norje Sunnansund troligen möjliggjorts 

med hjälp av inklädnad i bark och vildsvinsskinn. 

Fisket under den yngre fasen förefaller vara av underordnad betydelse på grund av 

att betydligt färre ben är bevarade. Detta är dock förmodligen missvisande eftersom 

detta lager uppvisade mycket sämre bevarandeförhållanden än det äldre lagret varpå 

majoriteten fi skben förmodligen försvunnit på grund av tafonomiskt bortfall. Fisket 

kan därför mycket väl ha utgjort en betydligt större näringsbas än vad man annars får 

Fångst per nätansträngning, antal/vikt

Catch per net effort, No/weight

Fjällrödingsjö

Arctic char lake

Övriga arter

Misc species

Öring, lake (harr, simpor)

Total

antal/vikt

7,0/850

Röding

Salvelinus

3,5/350

Öringsjö

Brown trout lake

Övriga arter

Misc species

Elritsa, lake, abborre

Total

antal/vikt

17,0/950

Öring

S. trutta

1,0/220

Sik-öringsjö

Whitefish-brown trout lake

Övriga arter

Misc species

Abborre, mört, lake

Gädda

E. lucius

0,1/50

Total

antal/vikt

12,5/750

Öring

S. trutta

0,2/80

Sik

Coregonus

1,3/185

Sydsvensk siksjö

South swedish whitefish lake

Övriga arter

Misc species

Mört, lake

Gädda

E. lucius

0,1/85

Total

antal/vikt

19,5/970

Sik

Coregonus

0,9/90

Abborre

P. fluviatilis

10,5/433

Gädda-abborre-mört-sjö

Pike-perch-roach-lake

Övriga arter

Misc species

Enstaka

Gädda

E. lucius

0,3/180

Total

antal/vikt

38,0/1900

Abborre

P. fluviatilis

16,5/700

Mört

R rutilus

16,0/490

Mörtfisk-sjö (mört, braxen, sarv m fl)

Roach-lake

Övriga arter

Misc species

Ål, kräftor, gers

Gädda

E. lucius

0,3/175

Total

antal/vikt

47,5/2150

Mörtfiskar

Rutilus

25,0/1300

Abborre

P. fluviatilis

10,0/300

Gös-sjö

Zander-lake

Övriga arter

Misc species

Abborre

P. fluviatilis

20,0/600 Siklöja, nors, mörtfiskar

Total

antal/vikt

65,5/2500

Gös

S. lucioperca

0,7/300

Gädda

E. lucius

0,2/130

Övergödd mindre sjö tidvis med syrebrist

Eutrophicated lake

Övriga arter

Misc species

Ål

Total

antal/vikt

100/4500

Sutare

T tinca

10/1000

Ruda

C carassius

90/3500

Sydsvensk rödingsjö

South swedish char lake

Övriga arter

Misc species

Total

antal/vikt

17,0/820

Röding

Salvelinus

0,6/90

Abborre

P. fluviatilis

14,5/575 Öring, elritsa, lake (siklöja, nors)
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Figur 108 Andel människa i förhål-

lande till det totala antalet art-

bestämda ben i respektive lager.

The amount of human fragments in 

relation to the total amount of identi-

fiedmammal bones in each layer. 
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intryck av. Artsammansättningen under den yngsta fasen tyder dock på att förhålland-

ena för fi sket har förändrats och även om det fortfarande enbart påträff as sötvattenfi sk 

har den inbördes artfrekvensen förskjutits mot en majoritet abborre. Mörtfi sket tycks 

därmed ha spelat ut sin roll och det går inte att iaktta någon liknande surmörtsanlägg-

ning som fi nns under den äldsta fasen. 

I utkastlagret förekommer också en hel del fi skben som med största sannolikhet har 

spolats ut vid transgressionen efter boplatsens sista fas. Det indikeras av att artsammansätt-

ningen stämmer väl överens med det som påträff as från den yngre fasen men där fi skbenen 

i utkastlagret är betydligt mindre i förhållande till de som ligger kvar på land. Det innebär 

förmodligen att de större fi skbenen inte haft lika lätt att spolas med vid transgressionen 

och har legat kvar uppe på land medan de mindre och lättfl yktigare benen spolats ut. 

Eftersom fi skbensmaterialet i dagsläget inte är analyserat till mer än knappa 10  har 

även försök till överslagsberäkningar gjort som syftar till att åskådliggöra mängden fi sk 

som samlades in vid den arkeologiska undersökningen av platsen och hur mycket fi sk 

man kan ha fi skat där. Antar man att de resterande, i dagsläget icke analyserade, fi sk-

benen är identiska i sin sammansättning med de ben som analyserats och kompenserar 

för det svinn som uppkommit till följd av att maskstorleken på sållen vid utgrävningen 

var 2,5 mm och alltså inte fångade upp fi skbenen från de allra minsta fi skarna, innebär 

det att vi under de arkeologiska utgrävningarna samlat in fi skben från motsvarande ca 

2225 kg fi sk från den äldsta perioden, 391 kg från utkastlagret samt 34 kg från den yngsta 

perioden. Räknar man dessutom med en bevarandegrad på fi skbenen på 10 , innebär 

det att man enbart under platsens äldsta fas fångat över 22 ton fi sk. Då har därtill inga 

kompensationer gjorts för att ta hänsyn till att endast en del av den fyndförande ut-

grävningsytan undersöktes genom rutgrävning och vattensållning. Inga kompensationer 

har heller gjorts för att uppväga för att bosättningen fortsätter utanför det undersökta 

området och att uppskattningsvis att enbart 30  av det ursprungliga boplatsområdet 

är berört av de arkeologiska undersökningarna. 

MÄNNISKOBEN

Fynd av ben från människa förekommer tillsammans med djurbensavfall vid fl ertalet 

svenska mesolitiska boplatser, från Skateholm i söder till Motala i norr. Detta mönster 

fortsätter även i resten av Skandinavien med ett fl ertal lokaler i Danmark, och upp-

gavs för drygt 30 år sedan fi nnas närvarande på 37  av alla mesolitiska boplatser som 

då hade påträff ats (Larsson m fl  1981). Även vidare ner på kontinenten tycks denna sed 

fortgå (Newell m fl  1979). I Sunnansund påträff ades människobenen omrört med djur-

benen och det har inte gått att identifi era några nergrävningar eller anläggningar som 

skulle kunna tolkas som en grav. Detta innebär att även Sunnansund ansluter sig till 

denna stora mängd boplatser med människoben som fi nns närvarande tillsammans 

med övrigt avfall. 

Majoriteten av människobenen framkom i utkastlagret där de utgör en relativt stor 

andel av de identifi erade benen (fi gur 108). Utkastlagret hyser en betydligt större andel 

människoben än övriga lager och framförallt innehåller det äldsta lagret en väldigt liten 

andel människa sett i förhållande till övriga lager. 

Det föreligger även skillnader i vilka kroppsdelar som påträff ades i de olika lagren 

och generellt kan man säga att materialet från utkastlagret till stor del bestod av skall-

taksfragment medan materialet från de båda landlagren bestod av övervägande lösa 

tänder från underkäken (fi gur 109). 

Det har även tagits ett antal isotopprover på människobenen från Sunnansund, där 

analysresultaten kommer att publiceras senare. Samtliga människotänder är ivägskick-

ade för δ84Sr analyser för att se om det går att spåra mobilitet och rörelse i landskapet. 

Därtill ska även δ13C och δ15N värdena undersökas för att granska dietmönstret jämfört 

med utfallet från den osteologiska analysen av djurbensmaterialet. I de senare fallen 
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kan det vara svårt att få ut bra information eftersom de fl esta tänderna kommer från 

det yngre lagret, där benmaterialet i stor utsträckning varit urlakat på kollagen. Ytter-

ligare ett problem med att studera dessa isotoper kommer att vara att den osteologiska 

analysen av djurbensmaterialet tyder på en kost till stor del uppbyggd kring sötvatten-

fi sk. Därtill är majoriteten av de analyserade fi skbenen från mört, som inte är en utta-

lad rovfi sk. Avtrycket på människornas δ15N-värde bör alltså i stor utsträckning vara 

påverkat av denna extensiva mörtkonsumtion, varpå den trofi ska nivå som kan härledas 

utifrån kvävet inte nämnvärt kan förutsättas avvika från det värde man får genom att 

konsumera terrestrisk föda. I dagsläget fi nns förhållandevis få isotopstudier gjorda på 

tidigmesolitiska människors δ13C- och δ15N-värden, men de som fi nns och inte kom-

mer från saltvattenkontexter längs västkusten uppvisar också svårtolkade isotopvärden 

som inte ger några entydiga resultat på vilken föda som haft störst betydelse för män-

niskornas näringsfång.

Som synes i fi gur 110 (Fischer m fl  2007), faller inte människobenen från maglemose-

perioden i Danmark inom någon given tolkningsram till vilken diet man huvudsak-

ligen livnärt sig på. Detta mönster står också att skönja för de få svenska boplatser som 

undersökts, där bland annat människoben från Ageröd och Hanaskede ger tvetydiga 

resultat, men där västkustboplatsen Huseby klev visar på tydlig marin dominans i födan 

till följd av att de konsumerat saltvattenfi sk istället för sötvattenfi sk (Eriksson 2003). 

Människobenen i de olika lagren

Det går enbart att identifi era sex benfragment från människa i det äldsta lagret, vilka 

samtliga skulle kunna tillhöra en och samma individ. Baserat på de kraftigt förslitna 

tänderna och helt hopväxta skallsuturer rör det sig om en äldre individ. Ett av kraniefrag-

menten uppvisar spår efter eldpåverkan på insidan av kraniet medan utsidan är helt 

opåverkad. 

Från det yngre lagret fi nns det nio fragment och utav dessa kan man urskilja fem 

olika individer. Det rör sig om två barn, ett i 2–4 års åldern och ett som blev 4–8 år 

gammalt. Vidare fi nns en individ i tonåren, 14–20 år gammal, och en yngre vuxen. Av-

slutningsvis fi nns det även ett par fragment som kommer från en äldre vuxen individ. 

Den stora åldersspridningen är både anmärkningsvärd och tänkvärd. Det fi nns inga 

tecken på att det rör sig om störda gravar och fragmenten är också väldigt spridda över 

ytan och tycks inte uppvisa något speciellt mönster i var de påträff ades. Det här sättet 

att hantera avlidna människor är, som tidigare nämnts, vanligt under mesolitikum och 

de har inte hamnat på boplatserna av en slump (Larsson m fl  1981:161). Kanske ska man 

tolka det som att man på något sätt försökt inkorporera personerna i det dagliga livet 

trots att de avlidit och att delar av kroppen hos vissa individer fortsatte vara en del av 

Figur 109 Elementfördelning för människa baserad på andel frag-

ment inom respektive kategori. N: L110=9; L111=6; L112=20.

Body part distribution based on the number of human bone fragments 

found in each category in diff erent layers. 
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familjen och forslades runt, varpå kvarlevorna obönhörligen föll sönder så småningom. 

Alla fragment utom två kommer från skallen, vilket indikerar att det framförallt var 

skallen som fi gurerade i de levandes miljö. Möjligen beror det på att de lättast identifi -

eras med individen och att skallen därmed står som ett förkroppsligande av ens nära och 

kära. Den stora andelen barn och unga i det yngsta lagret utgör en markant åtskillnad 

mot andra material och så även mot det äldsta lagret på platsen. 

Man kan fundera kring om det beror på att det är en mindre grupp människor som 

vistats på platsen och att yngre människor i det sammanhanget får ett större utrymme i 

gruppen. Det vill säga att man i en mindre familjegrupp vill hedra eller visa sin saknad 

för ett förlorat barn på ett annat sätt än i större grupper, där vuxna individer av naturliga 

skäl har haft en större betydelse eller gjort större intryck på gruppen i allmänhet än vad 

ett barn gjort. Därmed kan man kanske tänka sig att kroppsdelar från barn kan fi gurera 

på mindre boplatser med färre individer medan skelettdelar från vuxna dominerar på 

större boplatser med fl er människor. Detta är givetvis enbart funderingar och anledningen 

till att vi ser en större andel barn och unga i det yngre lagret kan bero på slumpen. Man 

skulle även kunna tänka sig att det enbart är sättet att hantera de döda som förändrats och 

att andelen yngre individer inte avspeglar platsens demografi ska förutsättningar. Ytterli-

gare ett alternativ skulle kunna vara att gravskicket ändrats och att barn begravs närmre 

boplatsen än de vuxna i denna fas, vilket skulle innebära att det vi ser är störda gravar. 

Det sistnämnda är dock inte så sannolikt eftersom samtliga påträff ade fragment från den 

yngre fasen kommer från skallen.

I utkastlagret påträff ades som sagt den största mängden människoben och det var 

också här som den stora majoriteten skalltaksfragment påträff ades. De 20 människofrag-

menten kommer från minst två individer och man kan tydligt se att vissa av fragmenten 

Figur 110 Utdrag ur Fischer m fl (2007) 

som illustrerar svårigheten med att 

tolka de isotopstudier som gjorts på 

människoben från den aktuella peri-

oden. M=marin föda, T=terrestrisk, 

F=två olika typer av sötvattenfisk.

From Fischer et al (2007), illustrating 

the diff iculties in interpreting the iso-

tope studies made on human bones 

from the early Mesolithic period.
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Anläggningar, mesolitikum Features

Sten/stenlyft Stone

Rutor/grävenhet Square metres

passar ihop, trots att de hittas relativt långt ifrån varandra. Det tyder på att benen legat 

och skvalpat runt i utkastlagret, men att de en gång lades ut eller sattes upp mer eller min-

dre intakta och att fragmenteringen och sönderfallet är något som inträff at efter hand. 

Intressant i detta sammanhang är fynden från utgrävningarna i Motala kanaljorden, där 

man hittills hittat människoskallar från minst 15 individer som bevisligen suttit uppålade 

ute i vattnet, där till och med själva pålen fi nns kvar i några fall, fortfarande inbäddad i 

skallen där de stuckits in genom nackkondylen (Hallgren 2011). Intressant i detta sam-

manhang är att det även i Sunnansund påträff ades en stör som stått nedstucken i vattnet 

en bit från strandkanten och med många skalltaksfragment i dess närhet (fi gur 111). Även 

om syftet med själva pålningen är omöjligt att utreda eftersom det kan röra sig om allt 

från ett straff  till en hyllning eller till att man bara vill minnas personen kan man kon-

statera att det är en vida spritt fenomen. Det fi nns till och med tecken på att man ända 

Figur 111 Spridningsbild över männi-

skofragmenten i de olika lagren samt 

en markering där ekstören var ner-

tryckt i leran. Skala 1:250.

Spatial distribution of the human 

bones in the diff erent layers .
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L112
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in i neolitikum möjligen kan ha pålat upp människoskallar i speciella rituella miljöer 

(Boethius 2009). Även om dessa olika händelser är totalt orelaterade till varandra är det 

intressant att notera att möjligheterna fi nns, och att det kan vara något att förhålla sig 

till när man tolkar människobenens betydelse. 

DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING UTIFRÅN

DET OSTEOLOGISKA MATERIALET

Den mesolitiska boplatsen Norje Sunnansund är en unik lämning och har i många av-

seenden tillfört ny kunskap till förståelsen för de mesolitiska människornas liv och age-

rande, samt även bidragit till att nyansera den existerande bilden av tidsperioden. Ur ett 

osteologiskt perspektiv kan boplatsen te sig närmast fantastisk med ett stort och välbe-

varat benmaterial med en artrikedom som inte motsvaras av någon samtida jämförbar 

nordeuropeisk boplats och med ett mycket omfattande fi skbensmaterial. En noggrann 

arkeologisk utgrävning av platsen med stora volymer jord som vattensållats genom fi n-

maskiga nät har också lett till att dessa mängder fi skben kunnat tillvaratas, och alltså 

erbjuder platsen unika möjligheter att kunna tolka sydskandinaviskt tidigmesolitikum.

Boplatsen bestod huvudsakligen av tre lager och en ovanlig anläggning. Det äldsta 

lagret daterades till sydskandinaviskt tidigmesolitikum, det yngre lagret var mer svår-

daterat lager men tillhör sen maglemosetid, dvs slutet av tidigmesolitikum. Det tredje 

fyndförande lagret var ett utkastlager med blandat material från de båda landlagren. 

Anläggningen var en fi skfermenteringsränna från tidigmesolitikum. Generellt sett kan 

man konstatera att benen från samtliga lager uppvisade en hög fragmenteringsgrad, 

med vissa undantag i utkastlagret där större mer eller mindre intakta ben och föremål 

(framförallt tillverkade i kronhjortshorn) hade kastats ut. Den höga fragmenterings-

graden har för den äldre perioden till stor del bedömts komma av en hög nyttjandegrad 

där man utvunnit det mesta ur benen till redskapstillverkning och vid märgspaltning. 

Man ser också att alla djurarter är hårt nyttjade och att även små pälsdjur som ekorre, 

skogsmård och vattensork har spår av konsumtionsmärken i form av skärmärken efter 

fi leande samt svedda delar på ben som stuckit ut då djuret grillats över öppen eld. I ma-

terialet från utkastlagret och den yngre perioden kan fragmenteringsgraden till något 

större del bero på att benen är utlakade på kollagen och därmed har blivit ömtåliga och 

i större utsträckning kan ha brutits sönder när de legat i jorden. 

Tidigmesolitikum vid Norje Sunnansund –

benmaterialet från den äldsta fasen 

Den äldsta fasen vid Sunnansund karakteriserades av goda bevaringsförhållanden i 

kombination med att lagret var i det närmsta opåverkat av kraftigare översvämningar 

eller andra förstörande och tolkningsförsvårande händelser. Lagret föreföll heller inte 

ha varit utsatt för vattenpåverkan i någon betydande omfattning, vilket kan iakttas 

genom att ledändar på ben hittades ihop, ungdjursben hittades med epifys och diafys 

ihop samt för att mycket små fi skben låg kvar i lagret utan att ha blivit utsköljda i den 

intilliggande sjön. Benmaterialet från denna period uppvisade en stor artvariation med 

de fl esta tänkbara arter representerade i fyndmaterialet. Den stora variationen av djur 

på platsen var med stor sannolikhet också en avspegling av läget och varför man fak-

tiskt valt att använda just denna lokal. Kombinationen av sjövatten, rinnande vatten 

och innanhav tillsammans med Ryssberget på andra sidan sjön får betraktas som en 

mycket gynnsam biotop. Denna gräns mellan skog och olika typer av vatten, har säkert 

inneburit att många olika djurarter har trivts i boplatsens omedelbara närhet och art-

sammansättningen i materialet indikerade att man också tycks ha jagat allt som omgiv-

ningen hade att erbjuda. 

Benmaterialet från den äldsta fasen vid Norje Sunnansund dominerades av fi sk och 

lokalen har med all sannolikhet primärt utnyttjats för fi ske under denna tid. Vad det 
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gäller däggdjursmaterialet dominerades det av klövvilt, men med en betydligt mindre 

dominans än vid samtida inlandsboplatser. Den förhållandevis låga andelen klövvilt 

beror på en stor andel säl och rikligt med pälsdjur i förhållande till hur det annars bru-

kar se ut, medan frekvensen av fågel tycks vara ungefär likvärdig med jämförelsemate-

rialen. Andelen uroxe och älg visade sig även vara betydligt lägre vid Norje Sunnansund 

än boplatser från Ringsjöområdet och Själland. Även om andelen klövvilt var förhål-

landevis mindre än vid andra lokaler, utgjorde klövvilt ett betydande inslag i dieten 

och var så pass frekvent förekommande att man kan förstå hur jakten bedrivits. De in-

dikationer som fås från klövviltsmaterialet tyder på att man haft en förhållandevis god 

ekonomi, där man inte lidit av någon brist på föda. Åldersfördelningen indikerar att 

man omsorgsfullt har kunnat välja ut och beskatta djurstammen på ett sätt som leder till 

att den kontinuerligt förnyar sig. Således tycks man ha bedrivit en hållbar jaktstrategi, 

som till och med nästan kan uppfattas som nutida viltvård. Man kan iaktta att olika 

arter har beskattats olika, helt i linje med varje individuell arts fortplantningsförmåga. 

Det innebär att man varit väl förtrogen med naturen och besuttit djupa kunskaper om 

djuren. Det tyder på att även om man kanske inte haft full förståelse för alla bakomlig-

gande faktorer som fås från nutida bevarandeekologi och evolutionslära, har man varit 

väl medveten om hur man ska agera för att inte utarma naturens resurser och alltså haft 

för avsikt att säkerställa ett fortsatt liv i samma omgivning för kommande generationer. 

En anpassning av jakten med en form av jaktvård kan ses som en indikation på att män-

niskan genom sin jakt har påverkat och förändrat djurpopulationerna i sin närmiljö.

Man tycks ha praktiserat olika jaktstrategier för olika arter, där vildsvin har utsatts 

för ett högt jakttryck i alla åldrar och uppvisar en jämn könsfördelning, vilket möjlig-

gjordes av att vildsvin hade en hög reproduktionshastighet. Vidare har man haft ett 

lågt uttag på ungdjur från rådjur, som reproduceras långsammare än vildsvinen och 

en möjlig könsfördelning som inriktade sig på medelstora hannar. Kronhjort som har 

lägst reproduktionshastighet uppvisar också lägst, nästan helt obefi ntlig, beskattning 

på ungdjur. 

Samtidigt är det ändå möjligt att åldersfördelningen med få äldre individer av kron-

hjort och rådjur också utgör resultatet av ett relativt högt jakttryck. Den låga andelen 

ungdjur kan ur ett kortare perspektiv tolkas som att man undvikit att jaga dessa djur, 

och först när de nått över två års ålder och börjat nå full kroppsvikt har de jagats för att 

optimera utbytet av kött per nerlagt djur. Ett lågt uttag på ungdjuren ger viltpopulationen 

kontinuerligt utrymme för fortsatt existens i området. För en kontinuerlig försörjning 

av jaktvilt krävs dock att det fi nns kvar äldre individer som sörjer för den kommande 

reproduktionen. Det är troligt att så varit fallet och att äldre individer har existerat i om-

rådet. Fällhorn som kommer från större och äldre individer än de påträff ade skallfasta 

hornen har samlats in, vilket indikerar att dessa individer funnits i närheten, samtidigt 

som äldre individer i saknas benmaterialet. Det är alltså möjligt att åldersfördelningen 

av hjortdjuren har varit reglerad. Åldersfördelningen stämmer väl med bilden från ma-

joriteten av mesolitiska boplatser. 

Vad beträff ar de olika pälsdjuren har det inte gått att fi nna ett enda fragment som 

kommer från ett ungdjur. Detta skulle kunna bero på att man jagat pälsviltet under 

sen vinter, då epifyserna på benen hos de mindre arterna, som ekorre och mård, vuxit 

samman med diafyserna och blivit adulta även om de är under året gamla. För de större 

arterna pälsvilt kan det även bero på en selektiv jakt där man aktivt undviker att jaga 

ungdjuren. Ett större tafonomiskt svinn på ungdjur kan också vara en bidragande faktor 

till att det enbart påträff as adulta pälsdjur, men det bör inte ses som en grundläggande 

förklaring eftersom fi skbensmaterialet som borde vara ännu mer utsatt för tafonomiskt 

bortfall är så rikligt förekommande.

Säljakten vid den äldsta fasen vid Norje Sunnansund utgjorde ett betydande inslag i 

dieten, men tycks till skillnad från jakten av övriga arter inte ha bedrivits selektivt. Möjli-

gen avspeglar det jaktmetoderna snarare än ett aktivt ställningstagande för människornas 
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del om hur man bäst sörjer för en bevarandeekologisk säljakt. Sälen är med störst san-

nolikhet jagad under vintern ute på isen och även om man haft möjlighet att särskilja 

honor na med sina nyfödda kutar förekommer det sälar i alla åldrar varav många är runt 

ett år gamla. Man har alltså både jagat honor med sina kutar samt ännu inte könsmogna 

sälar när de kommer upp för att andas i sina andningshål efter att ha befunnit sig i vattnet. 

Inga könsbestämningar har gjorts på sälbenen varpå det inte går att avgöra om man även 

jagat äldre hannar, men de åldersindikationer som fi nns ger antydningar om att säljakten 

bedrivits urskiljningslöst. 

Fågeljakten förefaller utgöra ungefär samma andel, sett till antal funna fragment, 

som vid andra samtida lokaler. Sett i förhållande till antalet fragment från andra arter 

på boplatsen innebär det att fågel enbart utgör en begränsad del av den totala mäng-

den ben. Det innebär att den förhållandevis begränsade andelen fågel har varit av min-

dre ekonomiskt värde samt att fågeljakten förefaller vara mer opportunistisk. Detta in-

dikeras av förhållandesvis många fågelarter från en relativt liten andel fågelben, där i 

huvudsak många olika vattenkrävande fågelarter påträff ades, men där även skogsfåglar 

fanns närvarande. 

Fisket tycks ha varit en primär näringskälla på platsen och osedvanligt mycket bevar-

ade fi skben tillvaratogs. Trots att mindre än 10  av de framgrävda fi skbenen är analyse-

rade har över 9200 fi skben identifi erats, varav samtliga är sötvattenfi sk. Det indikerar 

vikten av fi sket på platsen och förmodligen även hur viktigt fi sket varit för alla samtida 

människor, vilket man på grund av stort tafonomiskt svinn inte kan spåra på andra bo-

platser. Fisket tycks ha varit bedrivet på ett sådant sätt att man trots enorma kvantiteter 

fångad fi sk, främst mört, inte har utarmat fi skbeståndet nämnvärt, troligen genom att 

fi sket skett vid lekperioder då mörten kommit in från Littorinahavet. Detta indikeras 

av att individstorleken för de enskilda mörtarna är förhållandevis stor. 

Utifrån de 10  av fi skbensmaterialet som analyserats har en uppskattning gjorts av 

den totala fi skmängden, med hänsyn taget till det material som gått förlorat vid såll ning. 

Detta ger minsta antalet individer och totalvikt på fångad fi sk i de olika kontexterna 

som följer: Fiskbensrännan: MNI=1266,Vikt=398 kg; Lager 111: MNI=5514, Vikt=1827 

kg; Lager 110: MNI=36, Vikt=34 kg; Lager 112: MNI=338, Vikt=391 kg.

För att på ett överskådligt sätt uppskatta vilket arbete som krävts för att tillgodogöra 

sig denna mängd fi sk har begreppet nätansträngningar använts. Det syftar till att se 

hur mycket fi sk man kan fånga med moderna nät, om man placerar ett 30 m långt och 

1,5 m högt nät under ca 14–16 timmar i en sjö. Anpassat till artfrekvensen om vi har en 

mört rik sjö innebär det att enbart under den äldsta perioden har det gjorts över 100 nät-

ansträngningar för att få ut den mängd fi sk som samlades in vid utgrävningen. Vill man 

sedan dessutom göra ett försök att korrigera för det tafonomiska svinn som påverkat 

fi skbensmaterialet, skulle man kunna tänka sig ett tafonomiskt svinn på 90 , vilket 

inte är orimligt med tanke på att fi skben är oerhört känsliga för tafonomiska förluster 

(se kapitlet Vad missade vi?, Enghoff  2011:274). Gör man det har den totala mängden 

fi sk som fångades under lokalens äldsta fas motsvarat över 22 ton. Då har ingen hänsyn 

tagits till att enbart delar av de fyndförande lagren inom undersökningsområdet under-

sökts samt att boplatsen fortsätter utanför undersökningsområdet.

Fisket vid Norje Sunnansund är inte enbart intressant med tanke på de enorma 

kvantiteter fi skben som påträff ats utan också genom att det påträff ades en fi skförädlings- 

plats. Denna bestod av en ca 2,8 × 0,4 m lång ränna som var grävd i den underliggande 

leran, kantad av större, förmodligen takbärande stolphål samt av mindre pinnhål som 

troligen använts för att spänna ett skinn som hängt uppsatt på pinnar över rännan. Rän-

nan har använts för att syra fi sk, vilket skett vintertid, och uppvisar stora paralleller med 

etnografi ska redogörelser av dylika fermenteringsprocesser från cirkumpolära folkstam-

marna från Kamchatka, Sibirien, Grönland och Alaska. För att kunna fermentera fi sk 

vid Sunnansund har man möjligen klätt rännans lerväggar med tvinnade växtdelar, an-

vänt vildsvinsskinn att samla fi sken och spänna upp den i, och täckt rännan med bark. 
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Bilden av en tillvaro där man under delar av sommaren befunnit sig vid inlandets 

sjöar och under resten av året bott vid kusten passar väl ihop med fynden vid Sunnan-

sund. Med tanke på all denna nya kunskap kring fi sket under tidigmesolitikum som 

framkommit vid undersökningarna, bör man nog ännu mer betona fi skets betydelse 

under tidigmesolitikum. Kanske kan den stora betydelse som fi sket har mot slutet av 

mesolitikum kan då ses i kontinuitet med gamla traditioner.

Liksom på väldigt många andra mesolitiska boplatser fi nns människofragment 

bevarade i alla tre lagren från Norje Sunnansund. I den äldre fasen är människobenen 

märkbart mindre frekvent förekommande än i övriga lager och enbart en individ går 

att urskilja. Liksom i de andra lagren dominerar skallfragment, vilket det spekulerats 

i om det har med att skallen bäst representerar en avliden människa och att personen, 

genom att skallen fi gurerar i de levandes miljö, fortfarande kan ses som en del i grup-

pen eller familjen. Bosättningen tycks ha varit förhållandevis stor under den äldsta fasen, 

vilket indikeras av all fi sk som fångats och möjligen även genom relativt stora jaktlag 

som förmår bära hem en hel kronhjort, även om det också bör ses som en avspegling 

av att jakten ägt rum i nära anslutning till boplatsen. Jaktlagen har dock inte varit så 

pass stora att större djur än kronhjort har kunnat transporteras hem i sin helhet, medan 

djur som storvuxen brunbjörn, älg och uroxe förmodligen har slaktats och styckats på 

jaktplatsen och enbart utvalda delar har fraktas hem till boplatsen. Kött och skinn har 

i dessa lägen prioriterats, varpå man skiljt köttet från benen på lättfi leade kroppsdelar 

och lämnat kvar själva benen där djuren fällts. 

Vad det beträff ar människornas biotoputnyttjande och jaktmarker förefaller de ha 

hållit sig förhållandevis nära boplatsen, vilket indikeras av att både älgben och ben från 

uroxe är mycket ovanliga, trots att de är ett vanligt förekommande djur på många av de 

samtida inlandsboplatserna. Det tyder på att jakten fokuserat på närliggande områden 

och att man inte rört sig längre in i landet där uroxe och älg varit vanligare. Det förelig-

ger en stor övervikt av stora uroxetjurar, vilket innebär att man huvudsakligen slump-

mässigt träff at på ensamma djur utanför brunsttid.

Paleomiljö-, säsongs- och klimatindikatorer från

benmaterialet i den äldsta fasen

Resultaten från den osteologiska analysen belyser aspekter kring den lokala paleomiljön. 

Benmaterialet innehåller en stor andel rådjur, vilka ofta ses i gränszonerna mellan vatten 

och skog varpå de bör ha varit vanliga lokalt. Detta, i kombination med att rådjur söker 

sig till barrskogar för att få tillgång till barr att äta vid snörika vintrar, ger indikationer 

om att tallskog kan ha varit dominerande i omgivningen. Även pollenanalyser av prover 

ur en borrkärna från centrala Vesan tycks indikera detta. Tallens dominans i området 

tycks också befästas av att vi kan se en stor uppsättning av både ekorre och skogsmård 

i benmaterialet. Dessa djur trivs i barrskog och på grund av deras ringa storlek gillrar 

man förmodligen inte fällor till dem på allt för långt avstånd. Bäver däremot, som kräver 

lövskog och som på många samtida boplatser är ett mycket frekvent förekommande 

djur, tycks vara ytterst sparsamt förekommande, vilket också pekar på att området hyst 

mycket barrskog. Även närvaron av tjäder på boplatsen indikerar tätvuxen barrskog i 

relativt nära anslutning. Smågnagarna i benmaterialet ger genom artsammansättnin-

gen ett intryck av att lokalen legat strategiskt belägen på gränsen vattendrag med skog 

runt knuten och i anslutning till mer öppna ängsmarksytor med en tjockare grässvål. 

I den äldsta fasen från Sunnansund fi nns säsongsindikationer som talar för att man 

nyttjat platsen även under vinterhalvåret. En stark säsongsindikator fås från närvaron 

av ben från vikaresälfoster samt nyfödda vikaresälar, vilket indikerar vinterjakt som 

bedrivits på isen. Vikaresälar behöver kunna bygga bon i isen för att kalva, vilket bety-

der att vintertemperaturerna måste ha varit kallare än idag. 

Idag kan man knappast se vikaresälar föda så långt söderut som den blekingska kusten, 

eftersom det helt enkelt inte fi nns en tillräckligt tjock is för dem att gröpa ur sitt bo i, 



228

Norje Sunnansund

228

och vikaresälen är idag förpassad till att föda i de nordligaste delarna av Östersjön, med 

de sydligaste möjligheterna för vikarefödslar i Rigabukten. Detta har idag uppmärksam-

mats och man har noterat att i ett varmare klimat med mildare vintrar kommer även 

dessa möjligheter att till slut försvinna (Härkönen 2011). I moderna tider drar sig vikaren 

norrut när de ska föda eftersom den behöver en is som är tillräckligt tjock för att hon-

or na ska ha kunnat bygga snögrottor att föda i (Härkönen, 2011). Idag är vikaresälens 

sydligaste utbredningsområde i Rigabukten, vilket innebär att isen utanför Norje Sun-

nansund måste ha haft motsvarande tjocklek. 

En snabb översiktlig jämförelse med Rigabuktens klimat visar att årsmedeltempera-

turen där är ca 2oC kallare än i dagens Blekinge medan vintertemperaturen under janu ari 

och februari, då det är som kallast, är ca 3,5o C kallare (SMHI klimatdata, Meteo envi-

ronment). Temperaturen i det dåtida Västblekinge bör alltså ha motsvarat den i dagens 

Riga för att nå upp till erforderlig mängd is i havet för att vikaresälen ska ha kunnat 

föda i närområdet. Detta innebär att det måste ha skett ett trendbrott i vad som annars 

anses vara en inledande värmeperiod som började för ca 10 000 år sedan med stigande 

temperaturer (Antonsson 2006:28). Rekonstruktioner av klimat utifrån pollenanalyser 

i nordöstra Europa visar att vintermedeltemperaturen under den äldre fasen var kallare 

än dagens (Davis m fl  2003).

På senare tid har det dock framkommit att klimatet har fl ukturerat mycket, bl a 

bero ende på sötvattenavtappningar från sjöar ut i atlanten, vilket har lett till tillfälliga 

men kraftiga sänkningar av temperaturen. Ett välkänt sådant tillfälle är det så kallade 

8.2 kyr event som inträff ar ca 1000 år efter att Sunnansund är bebott (Alley & Ágústs-

dóttir 2005; Wiersma & Renssen 2006; Ellison m fl  2006; se även denna rapport Vesan-

bassängen under Littorinatrans gressionens första del). Det tycks dock som om detta event 

har föranletts av en tidigare temperatursänkning, det s k 9.3 kyr event (Fleitmann m fl  

2008). Dateringen av detta event sammanstämmer väldigt bra med dateringarna för den 

äldsta fasen vid Norje Sunnansund och även om temperatursänkningen enbart varade i 

mindre än 150–200 år (Fleitmann m fl  2008:2, se även Vesanbassängen som insjö), innebär 

det att platsen kunnat användas med samma premisser av 7–8 generationer människor. 

Dylika köldperioder kan tyckas små och möjliga att förbise ur ett geologiskt per-

spektiv, men utifrån en arkeologisk synvinkel har de i högsta grad påverkat levnads-

förhållandena. Anpassningen till ett kallare klimat måste ha gått mycket snabbt för 

människorna för att man skulle kunna fortsätta leva i samma miljöer och man måste 

också ha behövt anpassa sig till förändrade jakt och insamlingsvanor. Men samtidigt 

behöver det kanske inte ha varit så dramatiskt som vi idag skulle ha upplevt en sådan 

förändring. Initialt kan man ha upplevt en försämrad jakt med färre djur och mindre 

växter på sommaren. En omställning till att utnyttja andra resurser i omgivningen kan 

mer än väl ha ersatt det man förlorade och det behöver inte ha lett till svältkatastrofer. 

Även gråsälsfoster fi nns närvarande i materialet. Dagens gråsälar i Östersjön föder un-

der sen vinter eller tidig vår. Om man utgår från att detta mönster inte ändrats nämnvärt 

under de gångna 9000 åren kan man sluta sig till att den dräktiga gråsälshonan måste ha 

nedlagts någon gång under vintern. Förutom sälfosterben har även fosterben från rådjur 

påträff ats i det äldsta lagret. Dessa måste, på grund av rådjurets fördröjda graviditetscykel, 

härröra från sen vinter/tidig vår. Ytterligare indikationer om att platsen utnyttjats mellan 

sen höst- tidig vår fås från ett skallfast kronhjortshorn som påträff as i utkastlagret, samt 

att samtliga pälsdjur har fastvuxna epifyser. För de minsta pälsdjursarterna innebär det 

att även de yngsta individerna, om pälsdjuren antas ha jagats oselektivt med fällor, måste 

ha blivit så pass gamla att epifyserna växt samman och kan alltså inte ha fångats förrän 

mot slutet av vintern/tidig vår. 

Fågelbenen ger inte en lika tydlig bild av säsongsutnyttjandet på platsen som övriga 

djur, utan består av arter som tillsammans representerar stora delar av året och kan inte 

fristående från övrigt material bidra med någon information angående när lokalen var 

bebodd. Ser man dem i sammanhang med de andra indikationerna som fås från det 

övriga benmaterialet motsäger de dock inte tolkningen om bosättning under vinter-
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halvåret. Tvärtom ger fåglarna ytterligare indikationer om att platsen varit bebodd 

under en längre period i upp mot ett halvår åt gången eftersom det i så fall inkluderar 

möjligheten till jakt under migrationerna som sker under sen höst och tidig vår. Även 

indikationerna som fås från fi skbensrännan tyder på att man måste ha fermenterat fi sken 

under årets kallare delar eftersom man annars med stor sannolikhet inte hade kunnat 

kontrollera syrningsprocessen. 

Frånvaron av ungdjur (0–6 månader) för rådjur och kronhjort samt den totala från-

varon av pälsvilt med icke fastvuxna epifyser ger indikationer om att dessa djur inte 

jagats under sen vår/sommar. Sammantaget indikerar benmaterialet att platsen kan 

ha bebotts från september till maj och ger inga klara belägg för närvaro under övriga 

månader. Utifrån dessa indikationer på att man befunnit sig på platsen från höst till 

vår kan man tänka sig en grov arbetsfördelning för vistelseperioden. Efter en period 

av insamling av bär och nötter under sensommar och tidig höst bör man under sen-

hösten ha fokuserat på fi ske, främst vid skenlek, där fi sken skulle syras under de kallare 

vintermånaderna men fermenteringsprocessen kanske behövde lite värme för att sätta 

igång. Under vintern kunde man bedriva klövviltsjakt då man kunde spåra och komma 

åt viltet i den djupa snön som fanns i omgivningen. Framemot senvintern bedrev man 

säljakt vid tiden för sälarnas kutning när de är förutsägbara och relativt stationära ute 

på isen. Därefter ägnade man sig också under sen vinter åt småpälsviltsjakt med fällor 

där ekorre och skogsmård kunde fångas och då ungarna som ännu inte hunnit bli ett år 

gamla blivit fullvuxna. Framåt våren, troligen i april, lekte mörten och kunde fångas i 

stora mängder. Övrigt pälsvilt och fågel kan man ha jagat under hela vistelseperioden.

Benmaterialet från Sunnansund ger också indikationer om hur klimatet såg ut under 

aktuell tidsperiod. Generellt sett var klimatet under den boreala tiden förhållandevis 

varmt med en medelårstemperatur något över vad vi har i Sverige idag, men med ett mer 

kontinentalt klimat med varma somrar och kalla vintrar. Denna översiktsbild stämmer 

med bilden som fås från benmaterialet med vikaresälar som kan bygga bon i isen utan-

för kusten, vilket betyder att vintertemperaturerna måste ha varit minst 3,5 oC kallare 

än idag för att de ska kunna föda här. Även en stor mängd rådjur i materialet kan vara 

en indikation på att de sökt sig till kusten för att komma åt tallbarr under snörika vint-

rar. Fiskarterna som påträff as indikerar däremot ett medelvarmt sommarklimat, vilket 

är optimalt för mört och abborre. Slår man samma samtliga klimatindikatorer ger de 

en bild av förhållandevis varma somrar där vattentemperaturen når upp till 20 grader, 

vilket krävs för att de medeltempererade fi skarterna ska kunna leka. Vintrarna förefaller 

vara kallare än idag. Klimatet kan kanske därför sägas vara mer inlandsbetonat än vad 

vi idag är vana vid att se i kustlandskapet, där den största skillnaden är kallare vintrar 

men där somrarna möjligen mer motsvarar dagens klimat. 

Köldindikatorerna i en annars värmeinfl uerad miljö kan också sammanfalla med att 

de globala temperaturerna tycks ha fl uktuerat mycket under denna tid till följd av stora 

sötvattenavtappningar i atlanten framförallt från nordamerikanska insjöar. Dessa tros 

ha spelat en avgörande roll genom att påverka havsströmmarna och drastiskt sänka tem-

peraturen i Skandinavien tillfälligt under upp mot 150–200 år. En av dessa fl uktueringar 

sammanfaller också väl med den äldsta bosättningsfasen vid Sunnansund och detta så 

kallade 9.3 kyr eventet kan mycket väl ha påverkat klimatet för 7–8 generationer män-

niskor. Genom ett bistrare klimat kan de ha fått tillgång till både vintertida säljakt och 

bättre möjligheter att vintertid kunna fermentera fi sk utan att riskera att få in skadliga 

bakterier i maten med botulism som följd.

Övergången mellan tidig- och mellanmesolitikum vid Norje Sunnansund – 

benmaterialet från den yngre fasen

Benmaterialet från Sunnansund som härrör från den yngsta fasen har en dålig bevarande-

grad och är därav svårtolkat. Det är tydligt benen har påverkats av processer i vattnet, 

och inga artikulerade ben har påträff ats. Ett annat av problemen med lagret är att det 

inte gått att datera benmaterialet då kollageninnehållet är för lågt. Materialet från det 
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yngre lagret är dock tydligt stratigrafi skt åtskilt från den äldre fasen. Utifrån ¹⁴C-dater-

ingen av ett hasselnötskal i kombination med den nuvarande bilden av transgressions-

förloppet är dock bedömningen att materialet från det yngre lagret dateras till omkring 

6700–6600 f Kr, motsvarande slutet av maglemoseperioden. Det litiska materialet ger 

indikationer om att det skett ett avbrott i förhållande till den äldsta fasen samtidigt som 

väldigt mycket tycks vara detsamma och skillnaderna är inte alltför stora. 

Bevarandegraden är så dålig i benmaterialet att inga tolkningar kan göras med av-

seende på åldersrelaterade jaktstrategier, eftersom ungdjursben inte bevarats från någon 

art. Även fi skbenen har lidit av de sämre bevarandeförhållandena, vilket indikeras av att 

fragmentstorleken på de fi skben som trots allt bevarats är betydligt större än under den 

äldsta fasen. Det beror på att de minsta benen försvunnit genom olika nedbrytande tafo-

nomiska processer. Platsens läge indikerar dock att den akvatiska födan, och därmed även 

fi sket, fortsatt bör ha spelat en stor roll i människornas diet, vilket även mängden sälben 

antyder. Säl utgör under den yngsta fasen ungefär samma andel av det jagade viltet som 

under den äldsta, vilket tyder det på att vattnet har varit en fortsatt viktig näringskälla. 

Ser man även till fågeljakten förstärks bilden av att man utnytt-jat vattnets resurser genom 

att man enbart jagat vattenlevande fåglar under den yngsta fasen. Fisket bör därmed ses i 

samband med övriga akvatiska resurser med bättre bevaringsförutsättningar, varpå man 

förmodligen också bedrivit fi ske i betydligt större utsträckning än vad som åskådliggörs 

i benmaterialet. Människorna som levde vid Norje Sunnansund under den yngre fasen 

tycks i likhet med människorna som tidigare levt här ha varit inriktade på vad som fanns 

i områdets närhet, vilket också tycks vara fallet vid andra kustboplatser (Jonsson 1996:29).

Likheterna mellan de olika faserna förstärks ytterligare genom indikationerna på 

att vi har en någorlunda likartad jakt i de båda faserna. Detta borde även innebära att 

platsens premisser inte förändrats nämnvärt och de förutsättningar som gjorde platsen 

till en gynsam biotop för många djurarter under den äldsta fasen genom att lokalen be-

fi nner sig i gränszonen mellan sjö, å, innanhav, berg och skog fortfarande är gällande. 

Den lokala terrestriska faunan förefaller med några undantag också utgöras av samma 

arter som tidigare, men med andra proportioner av vilka arter som dominerar. Föränd-

ringarna i klövviltssammansättningen tillsammans med att uroxen har försvunnit från 

närområdet ger därmed möjligen indikationer om att relativt lång tid har förfl utit mel-

lan de båda vistelseperioderna. Tidigare var vildsvin tätt följt att rådjur det dominerande 

klövviltet, medan man nu ser att kronhjortens närvaro i materialet nästan fördubblats 

och är dominerande. Denna ökning av kronhjorten går helt i linje med vad man kan 

iaktta från övriga samtida lokaler där kronhjorten också ökar i betydelse över tiden, 

vilket vid Sunnansund tycks ha skett på bekostnad av rådjuren, vars förekomst nästan 

halverats. Rådjurens minskning kan, förutom de mänskliga preferenserna, bero på att 

kronhjorten blivit vanligare i närområdet. Detta kan ha olika förklaringar, vilka inne-

fattar förändrad säsongsutnyttjning, varmare klimat med mildare vintrar och förändrad 

vegetation med tätare lövskog som följd. 

För pälsviltet tycks inga större förändringar ha skett i förhållande till platsens tidigare 

nyttjande och det är i stort sett samma arter som återkommer i den yngre fasen, samtidigt 

som pälsviltet utgör ungefär lika stor andel av den totala mängden ben. Mörtfi sket som 

var så dominerande under den äldsta fasen tycks i stor utsträckning ha upphört, vilket 

kan innebära att sjön blivit näringsfattigare, vilket missgynnar mörten (Degerman m fl  

2002). Man kan också tänka sig att klimatet blivit varmare varpå det är svårare att syra 

fi sken, vilket gör att mörten inte längre är ett lika attraktivt byte. Man bör också utgå 

från att det skett någon form av förändring i närmiljön mellan de båda vistelseperiod-

erna, vilket föranlett de skillnader i lagren som går att iaktta. Möjligen beror de stora 

lagerskillnaderna på att boplatsen översvämmats av en kortvarig transgression, vilket 

efter att marken återigen stigit ur havet vid en hastig regression har lett till avsättningen 

av sanden som utgör basen för det yngre lagret. 

Boplatsen tycks också vara mer extensivt utnyttjad i förhållande till tidigare vistelse-

perioder och det mesta tyder på att det varit en mindre boplats med färre människor 
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och mindre jaktlag. Djur som älg och uroxe är ytterst sporadiskt förekommande eller 

helt frånvarande, varpå man kan argumentera för att man även under den yngre fasen 

har hållit sig nära inpå boplatsen och inte begett sig långt in i landet på jaktexpeditioner 

där dessa arter tycks ha förekommit i större utsträckning. Dessa tecken på begränsade 

jaktavstånd indikerar också att man förmodligen inte haft väldigt stora avstånd att trans-

portera fällda djur och att man därför bör ha kunnat lasta sig förhållandevis tungt med 

kött och produkter från djuren. Ändå ser vi en ganska stor schlepp-eff ekt på kronhjorts-

benen, där kött och skinn prioriterats och de lättfi leade benen har fi leats och lämnats 

kvar där djuret fälldes, varpå enbart köttet fraktats hem till boplatsen. Detta stärker 

bilden av att boplatsen var extensivt utnyttjad under den yngsta fasen, eftersom man 

annars borde ha mäktat med att transportera hem även kronhjortar i sin helhet. Grup-

pen har dock varit så stor att man kunnat frakta hem både vildsvin och rådjur i sin hel-

het, alternativt att man fällt dessa djur så pass nära boplatsen att man kunnat återvända 

och hämta det man inte mäktade plocka med sig hem vid första vändan. Man kan där-

för tänka sig att färre människor befolkade platsen i förhållande till hur det tidigare sett 

ut, och möjligen rörde det sig inte om mer än en eller ett par familjer som bodde här åt 

gången under denna period.

Kanske kan man även se den större andel människoben som påträff as i det yngre lagret 

som ett tecken på att platsens funktion delvis ändrats. Totalt påträff ades ben från minst 

fem individer varav minst tre är barn/unga. Möjligen kan även detta ingå som del i bilden 

av att platsen nu gästas av en mindre grupp människor eller en familj. En tanke är att 

delar av barnen kanske har fått fi nnas kvar i de levande människornas miljö på liknande 

sätt som man kan iaktta att äldre individer har gjort vid den tidigare fasen samt vid andra 

samtida boplatser. Anledningen till att barnen är välrepresenterade under den yngre fasen 

kan då möjligen sättas i relation till att barnen spelar en större roll för en enskild familj i 

förhållande till den betydelse och det infl ytande de har i större grupper. 

Indikationer från benmaterialet i utkastlagret

Materialet från utkastlagret (lager 112) är mer problematiskt att tolka än materialet från 

det yngre lagret, vilket kommer sig av att det förefaller vara ett blandlager med inslag 

från båda faserna. Benen har även i detta lager visat sig vara alltför urlakade för att det 

ska fi nnas någon möjlighet att få ut en trovärdig datering, varpå man får förlita sig på 

indikationerna som fås från det litiska materialet samt från daterbara hasselnötter och 

en ekstör som påträff ades nerstucken i leran under utkastlagret. De daterbara fragment 

som påträff ats har visat sig stämma väl överens med dateringarna från det äldsta lagret 

samtidigt som det litiska materialet tycks vara närmre besläktat med det yngre lagret. 

Utkastlagret är i högsta grad påverkat av vattenrörelser som har rört om och blandat 

benen, vilket innebär att fragment som tillhört samma individ (och har passform) hittas 

på olika delar i utkastlagret. Lagret innehåller också en hel del fi skben vilka i artsam-

mansättning sammanfaller mycket väl med hur det ser ut under den yngsta fasen varpå 

de tolkas vara utsköljda i sjön vid transgressioner efter att den sista boplatsen övergivits. 

Storleksmässigt är fi skbenen också mindre än de som påträff as i det yngsta lagret, men 

inte så små som i det äldsta lagret varpå man förmodligen även här kan tolka det som att 

de lättare fi skbenen blivit utspolade i sjön vid en transgression medan de något tyngre 

och större fi skbenen inte fl yttats och alltså stannat kvar på land. I utkastlagret påträff as 

också majoriteten av de små fi skbenen i den naturligt djupaste delen av utkastbassängen 

vilket också är ett tydligt indicium på att fi skbenen har fl yttats från sitt ursprungliga läge. 

Artsammansättningen i utkastlagret visar på närvaro av samma arter som fi nns på land 

men tolkningen av jakten på de individuella arterna är komplex, eftersom de represen-

terar en avsättning från båda landlagren där de individuella benen inte med säkerhet kan 

härledas till en enskild fas. Det fi nns exempel på att vissa ben, som ett tandfragment och 

en halskota från uroxe, förmodligen härstammar från den äldre fasen eftersom uroxen av 

allt att döma inte längre fanns närvarande i området vid den yngre periodens bosättning. 

Men för övriga utslängda ben, som framtassen från varg eller olika kronhjortshorn i både 
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bearbetad och obearbetad form, kan man inte dra några slutsatser om deras härkomst. 

Man kan dock konstatera att vissa av benen i utkastlagret, både bearbetade och obear-

betade, är märkbart större och helare än i de båda landlagren varpå man deponerat större 

och helare ben i sjön.

Beträff ande människobensfragmenten i utkastlagret är de betydligt mer frekvent 

förekommande här än i de båda landlagren. Fragmenten kommer samtliga från kraniet 

och består nästan uteslutande av skalltaksfragment. Detta är ytterst intressant med hän-

syn till utgrävningarna av Kanaljorden i Motala och det stora antal uppålade människo-

skallar som påträff ats där. Den högre frekvensen människoskallben i Sunnansunds ut-

kastlager kan kanske höra samman med en ekstör som påträff ades stående ute i vattnet. 

Således fi nns möjligheten att vi även vid Sunnansund kan ana ett liknande beteende där 

man pålat upp vissa individers skallar i vattnet. Sammanlagt påträff as kraniefragment 

från minst två individer ute i den forna sjön, inom synbart avstånd från strandkanten. 

Fyndspridning och strukturer inom
den mesolitiska boplatsen

Mathilda Kjällquist 

På stora delar av ytan har upprepade vistelser under decennier eller århundraden gjort 

att det är mycket svårt att efter en första genomgång urskilja enskilda sekvenser eller 

strukturer i materialet. Här följer dock en genomgång av de fyndspridningar och struk-

turer som framträtt tydligast.

Spridningen av sydvästskandinavisk fl inta, kristianstadfl inta samt kvarts är koncen-

trerad till vissa ytor. Till stor del sammanfaller dock dessa koncentrationer med ytor 

med mäktigare lager, och det är sannolikt så att inom ytor med tunnare lager har mer 

material brutits ned och försvunnit (fi gur 112a–c).

Om materialet delas upp i ytterligare kategorier är det dock möjligt att urskilja vissa 

strukturer. Mikrospånens fördelning över ytan har i detta fall visat sig vara den mest 

fruktbara utgångspunkten för att upptäcka tänkbara strukturer, eftersom många av de 

övriga materialen uppvisar en mer jämn spridning. Mikrospånen kan ha kvarlämnats 

vid själva mikrospånframställningen, vid arbete med infästning i olika typer av hand-

tag eller vid uppskärpning av eggar på fl integgade redskap, samt möjligen också vid 

kassering av fl integgade redskap. De kan alltså indikera olika typer av aktiviteter, som 

bara till en begränsad del är möjliga att urskilja. I mindre utsträckning är mikrospånen 

från den yngre fasen också omlagrade. Genom att många mikrospån inom avgränsade 

ytor kan knytas till enskilda kärnor, genom färg och utformning, är det dock tydligt 

att fl ertalet inte omlagrats. I detta skede av analyserna har spridningen främst använts 

som ett underlag för att tydliggöra mer övergripande strukturer.

Spridningen av mikrospån i olika råmaterial skiljer sig åt över boplatsytan. Det fi nns 

tre koncentrationer av mikrospån i kvarts inom den östra delen av ytan (G, H, J), samt en 

i väster (B)(fi gur 113a). Samtliga koncentrationer utom den östligaste syns i spridningen 

inom båda lagren. De sammanfaller till viss del med koncentrationer av mikrospån i 

sydvästskandinavisk fl inta från båda lagren (fi gur 113b). Inom de aktuella delytorna, fram-

för allt inom den östra delen av den rutgrävda ytan, är det därför troligt att lagerbilden 

delvis missuppfattats, och att mer material troligen ska tillföras den yngre fasen. Kanske 

representerar materialet från dessa ytor nedgrävningar som inte varit synliga. Överlag är 

det tydligt att spridningen av mikrospån i kvarts korrelerar mer med spridningen av mikro-

spån i sydvästskandinavisk fl inta än med spridningen av mikrospån i kristianstadfl inta. 

Mikrospån i kristianstadfl inta fi nns främst i lager 111, och dessa är koncentrerade till ytan 

kring fi skbensrännan och till två ytor nordväst om denna (fi gur 113c). På samtliga ytor 

med mikrospån i kristianstadfl inta fi nns också gott om mikrospån i sydvästskandinavisk 

fl inta, vilket talar för att kristianstadfl intan, främst under den äldre fasen, kunnat utgöra 
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Figur112a Lagertjocklek på det äldre 

lagret, L111. Skala 1:250.

Layer thickness of the older layer, L111.
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ett alternativt råmaterial för mikrospånframställning. De mikrospån i kristianstadfl inta 

som fi nns i lager 110 är koncentrerade till de två ytor där det yngre lagret varit tjockare pga 

att det ansamlats i svackor, och troligtvis hör dessa därför inte primärt till den yngre fasen.

Längs med strandkanten i lager 110 fi nns också glesa koncentrationer av mikrospån i 

sydvästskandinavisk fl inta samt kvarts. Det är möjligt att dessa har bildats då de lättaste 

föremålen spolats ned längs slänten då boplatsen översvämmats. Det är dock tydligt att 

mikrospånen nere i utkastlagret inte bara kommer från den närmast liggande strand-

kanten, eftersom det är gott om mikrospån i kristianstadfl inta i utkastlagret, medan dessa 

nästan helt saknas på strandkanten. Istället kan dessa mikrospån utgöra rester från städ-

ning av ytan under den äldre fasen.

Spridningen av spån/spånliknande avslag följer i stora drag samma mönster som 

mikro spånen, med undantag för spåndepån i lager 110 och lager 112 (se kapitlet Utkast-

Lager 111, största lagertjocklek/ruta

 < 5 cm

6–9 cm

10–12 cm

13–15 cm

16–20 cm

21–60 cm
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Figur 112b Lagertjocklek på det yngre 

lagret, L110. Skala 1:250.

Layer thickness of the younger layer, 

L110.
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Lager 110, största lagertjocklek/ruta
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miljön). Det fi nns dock en tendens till en koncentration av spån/spånlikande avslag i kris-

tianstadfl inta inom lager 111 i anslutning till fi skbensrännan, och mer spån/spånliknande 

avslag i sydvästskandinavisk fl inta i båda lagren inom en västlig delyta (B) (fi gur 114a–b). 

Att spånen överlag följer mikrospånens spridning talar för att de kan sammankopplas 

med mikrospånframställningen och är slagna innan kärnorna fått mikrospånstorlek, 

samt att de använts i samma sammanhang som mikrospånen. Att detaljupplösningen i 

bilden är grov måste dock betonas.

Spridningen av bränd fl inta är ganska jämn, vilket talar för att stora delar av ytan an-

vänts upprepade gånger, och kanske också att man inte eldat intensivt direkt mot marken 

(fi gur 115a–b). Det fi nns många exempel på användning av sandbäddar som underlag för 

härdar under mesolitikum (Grøn 2003; Sjöström & Hammarstrand Dehman 2010:25 f). 

Det fi nns dock tendenser till koncentrationer av bränt material från den yngre fasen 

inom den östra delen av ytan som kan hänga samman med att denna del förefaller att 
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Figur 112c Lagertjocklek på utkast-

lagret, L112. Skala 1:250.

Layer thickness of the refuse layer, 

L112.
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ha använts färre gånger, vilket innebär att bilden av enstaka händelser kan bli skarpare. 

Några tydliga härdar är dock svåra att peka ut. Denna bild stämmer väl överens med att 

mesolitiska härdar överlag inte är tydliga (Sørensen & Casati 2010:120 f).

Spridningen av mikrospån, spån och kärnor kan sammanfattningsvis tolkas som att 

ett äldre skede inom den västra delen av boplatsytan representeras av en större andel spån 

och mikrospån i kristianstadfl inta i lager 111 (fi gur 116). Även det litiska materialet från 

den daterade fi skbensrännan består till största delen av kristianstadfl inta. Därefter följer 

ett yngre skede som kan urskiljas genom mikrospån nästan enbart tillverkade i sydväst-

skandinavisk fl inta och i kvarts. Detta har satt spår i strandbrynet samt inom den östra 

delen av ytan, och även inom två delytor inom den västra delen (kring fi skbensrännan 

samt B) I det äldre skedet fi nns det också fl er större kärnfragment i kristianstadfl inta, 

medan kärnorna i kristianstadfl inta är betydligt färre och mer hårdutnyttjade i det yngre 

skedet. Kärnorna i sydvästskandinavisk fl inta är överlag hårdutnyttjade i båda skedena.
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Figur 113a Spridningen av mikrospån och mikrospånkärnor i kvarts från samtliga lager. Fyra kon-

centrationer är markerade. Skala 1:250.

Distribution of quartz microblades and microblade cores for all layers. Four clusters are marked on 

the map.
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Figur 113b Spridningen av mikrospån i sydvästskandinavisk flinta från samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of microblades made from South-west Scandinavian flint for all layers.
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Figur 113c Spridningen av mikrospån i kristianstadflinta från samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of microblades made of Kristianstad flint for all layers.
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Figur 114a Spridningen av spån i sydvästskandinavisk flinta från samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of blades made of South-west Scandinavian flint for all layers.
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Figur 114b Spridningen av spån i kristianstadflinta från samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of blades made of Kristianstad flint for all layers.
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Figur 115a Spridningen av bränd flinta i det äldre lagret, L111. Andel brända bitar per ruta. Skala 1:250.

Distribution of burnt flint from the older layer, L111.
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Figur 115b Spridningen av bränd flinta i det yngre lagret, L110. Andel brända bitar per ruta. Skala 1:250.

Distribution of burnt flint from the younger layer, L110.
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Figur 116 Spridningen av kärnor i kristianstadflinta, sydvästskandinavisk 

flinta och kvarts från samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of cores made of Kristianstad flint, South-west Scandinavian 

flint and quartz from all layers.
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STRUKTURER I TERREST MILJÖ

Den östra delen av den terresta ytan innehåller ett mindre omfattande material vilket 

inneburit att det varit möjligt att se tendenser till strukturer inom vissa delytor. 

Yta G, arbetsyta/hydda

Inom en relativt avgränsad mindre delyta (G) på omkring 9–12 m² är materialet mycket 

hårdutnyttjat (Yta G, fi gur 117a–d och fi gur 118). Det består till allra största del av rikligt 

med slagen sydvästskandinavisk fl inta, där ett litet inslag av kristianstadfl inta utgör 5–10 . 

En koncentrerad förekomst av kvarts inom 3 m² i både lager 110 och lager 111, talar för 

att någon form av struktur, möjligen nedgrävd, kan ha funnits på platsen (fi gur 118). Det 

fi nns även fragment av en och samma plattformskärna i sydvästskandinavisk fl inta från 

båda lagren inom denna yta. Materialet från denna delyta bör därför sannolikt ses som en 

helhet knuten till den yngre fasen och inte delas upp i separata lager. I denna beskrivning 

har materialet därför inte separerats.

Materialet i sydvästskandinavisk fl inta består av 653 bitar, främst av tunna avslag, 

samt plattformsuppfriskningar, hårdfragmenterade rester av kärnor, och ett femtiotal 

hela och fragmenterade mikrospån. Sammanlagt ingår också fem spånfragment i ma-

terialet, medan mikroliter saknas. Kristianstadfl intan utgörs av 43 bitar, främst avslag 

samt två fragment av plattformskärnor med negativärr efter spånliknande avslag. 

Avslagen i sydvästskandinavisk fl inta har relativt stora fl acka slagbulor och tunna, 

ofta vingformade plattformsrester, vilket tolkats som att de slagits med hornklubba 

eller mjuk knacksten. Utifrån avslag med krusta kan råämnenas storlek uppskattas 

till knytnävsstorlek eller mindre. Sannolikt härrör avslagen från en ekonomisk fram-

ställning och bearbetning av plattformskärnor för mikrospån, som hänger samman 

med närvaron av hårt fragmenterade kärnrester och mikrospån. Större avslag saknas 

i stor utsträckning, och de som fi nns är oftast retuscherade eller bruksretuscherade, 

vilket också kan knytas till en ekonomisk hantering av råmaterialet, där större delar 

vidareutnyttjats. 

Tydliga rester av mikrospånkärnor utgörs främst av ett tiotal plattformsavslag, från 

åtminstone 3–4 mindre kärnor, där det minsta plattformsavslaget är endast 12 × 17 mm i 

diameter. Kärnorna har således använts ned till minsta möjliga storlek. Flertalet plattfor-

mar har avspaltningsnegativ från uppfriskning med ett fl ertal mindre avslag, innan hela 

plattformen förnyats. Formen på kärnornas plattformar har varit relativt rund i de fl esta 

fall, och tendenser till avlånga plattformar av handtagskärnetyp saknas. Plattformsstor-

leken i kombination med relativt jämna avspaltningsnegativ och det regelbundna utseen-

det på mikrospånen från ytan skulle kunna tala för att mikrospånen snarare tryckts än 

punsslagits, även om detta är svårt att bedöma säkert.

Kvartsmaterialet består av 165 bitar. Även i detta material dominerar avslag och split-

ter. Utifrån närvaron av nio plattformskärnor, kärnrester och förarbeten, varav två med 

tydliga mikrospånavspaltningar, samt sex mikrospån i kvarts blir bedömningen att även 

kvartsanvändningen åtminstone delvis varit inriktad på mikrospånproduktion. I detta 

material fi nns också enstaka större bitar med retusch.

Sammanfattningsvis kan alltså fl int- och kvartsmaterialet från ytan beskrivas som 

ganska hårdfragmenterat, ekonomiskt utnyttjat och inriktat på produktion av mikrospån 

i sydvästskandinavisk fl inta och kvarts. Ett visst inslag av retuscher och bruksretuscher 

visar även att avfallsmaterialet vidareutnyttjats. Bruksspårsanalyser har dock endast ut-

förts på kvarts under denna del av analysarbetet. Tre bitar kvarts från ytan (F921:1–2, 

963) analyserades men saknade bruksspår (se bilaga 12). Det lilla benmaterial som fi nns 

från ytan är till största del obestämt, men ett ben av vildsvin och ett av kronhjort har 

identifi erats. Ett tydligt inslag av bränt fl int- och benmaterial i det sydvästra hörnet av 

ytan talar för att en härd kan ha legat där.
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Figur 117a Spridningen av all kristianstadflinta och all sydvästskandinavisk flinta i det äldre lagret, L111. Skala 1:250.

Distribution of all Kristianstad flint and all South-west Scandinavian flint from the older layer, L111.
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Figur 117b Spridningen av all kristianstadflinta och all sydvästskandinavisk flinta i det yngre lagret, L110. Skala 1:250.

Distribution of all Kristianstad flint and all South-west Scandinavian flint from the younger layer, L110.
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Figur 117c Spridningen av all kristianstadflinta och all sydvästskandinavisk flinta i utkastlagret, L112. Skala 1:250.

Distribution of all Kristianstad flint and all South-west Scandinavian flint from the refuse layer, L112.
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Figur 117d Ett urval av fyndmaterialet 

från yta G. Övre raden från vänster, 

kärnrester/plattformsuppfrisknin-

gar: F1473, F915, F986, F2127. Nedre 

raden från vänster: F981 (12 st spån/

mikrospån), F2017 (sju mikrospån), 

F996 (tre kärnrester/plattformsupp-

friskningar). Foto: Ola Kronberg.

A selection of finds from area G. Top 

row, left  to right. Core fragments/core 

rejuvenation flakes: F1473, F915, F986, 

F2127. Bottom left  to right: F981 (12  

blades/microblades), F2017 (7  micro-

blades), F996 (3 core fragments/core 

rejuvenation flakes.)

2 cm

Det hårt utnyttjade litiska materialet har vissa likheter med ett material som påträf-

fats på Lussabacken norr, en kilometer söderut (Björk m fl  under utgivning). På denna 

plats undersöktes fl era nedgrävda hyddbottnar med en datering till omkring 6500–6400 

f Kr. Materialet i hyddorna dominerades av hårt utnyttjad, retuscherad och bruksskadad 

sydvästskandinavisk fl inta. I de två största materialen, från hydda 24 och hydda 26 ingick 

en stor andel korta spånfragment. Den främsta likheten mellan materialen ligger i den 

höga nyttjandegraden och valet av sydvästskandinavisk fl inta som primärt råmaterial, 

medan användningen av kvarts och inriktningen mot mikrospånproduktion utgör en 

skillnad. Hyddorna från Lussabacken norr har tolkats som vinterbostäder, utifrån den 

höga nyttjandegraden och uttalade spår av trampling i materialet.

Det kan inte uteslutas att den avgränsade ytan inom Norje Sunnansund också ut-

gjort någon form av välavgränsad yta motsvarande ett vindskydd eller en hydda att döma 

av koncentrationen av material, den sannolika förekomsten av en härd, den nedgrävda 

struktur som kvartskoncentrationen indikerar samt parallellerna till materialet från 

Lussabacken norr. Detta skulle kunna innebära att denna också använts vintertid. En 

mer försiktig tolkning är att ytan åtminstone utgjort en arbetsyta för bl a mikrospån-

framställning vid något eller några få tillfällen.

Yta H, arbetsyta i lä

Inom en annan mindre delyta (del av yta H) på omkring 8–10 m² domineras det litiska 

materialet av kristianstadfl inta och kvarts, medan det identifi erbara benmaterialet främst 

utgörs av säl och vildsvin, och antalet kronhjorts- och rådjursben är påtagligt få (fi gur 119 

a–d). Ytan ligger direkt öster om resterna av ett bortsprängt stenblock, omkring 5 × 3 m 

stort. Blocket har sannolikt kunnat fungera som ett vindskydd, eftersom det stuckit 

upp så mycket i dagens markyta att man valt att ta bort det. 
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Figur 118 Spridningen av all kvarts. 

Skala 1:250.

Distribution of all quartz.

L110

L111

L112

Det litiska materialet består till stor del av rikligt med slagen kristianstadfl inta och 

kvarts, medan ett mindre inslag av sydvästskandinavisk fl inta utgör omkring 20  av 

fl intmaterialet. Merparten av allt material kommer från lager 111. Det fi nns en koncen-

trerad förekomst av mikrospån i sydvästskandinavisk fl inta inom två kvadratmeter i både 

lager 110 och lager 111, och överlag sammanfaller spridningen av de olika materialen även 

inom denna yta på ett sådant sätt att de bör ses som en helhet och inte delas upp i sepa-

rata lager. Andelen bränd fl inta är ganska hög, 39  att jämföra med genomsnittet för 

hela platsen på 17–18 . Det fi nns dock inga tydliga koncentrationer av bränt material, 

varken i det litiska materialet eller i benmaterialet.

Den bearbetade kristianstadfl intan består av 311 bitar, främst avfallsmaterial, avslag 

och spånliknande avslag, samt enstaka rester av plattformskärnor med negativärr från 

spånliknande avslag. Sammanlagt ingår också fem spånfragment och fem mikrospån 
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Figur 119a Spridningen av sälben från 

samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of seal bones from all lay-

ers.
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i materialet. Den sydvästskandinaviska fl intan utgörs av 80 bitar, där tre mycket små 

bipolärt slagna kärnor ingår, och det fi nns även ett inslag av bipolära avslag i materia-

let. En bränd fragmenterad mikrospånkärna i sydvästskandinavisk fl inta ingår också, 

två plattformsuppfriskningsavslag samt fyra spån och 14 mikrospån. Mikroliter saknas.

Avslagen och de spånliknande avslagen, liksom de asymmetriska spånen och mikro-

spånen i kristianstadfl inta, har ovala eller tunna, långsmala plattformsrester av varierande 

storlek samt läpp och ganska små slagbulor, vilket har tolkats som tillverkning med mjuk 

eller indirekt teknik. Två av mikrospånen i sydvästskandinavisk fl inta är närmare sex cm 

långa och är slagna från en kärna vars rest påträff ades inom yta G (fi gur 120). Dessa är 

relativt symmetriska med viss kurvatur vid distaländarna, och med mycket små platt-

formsrester och små slagbulor, och är antingen punsslagna eller tryckta.
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Figur 119b Spridningen av vildsvins-

ben från samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of wild boar bones from 

all layers.
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Kvartsmaterialet består av 207 bitar. Avslag och splitter dominerar materialet, men 

det fi nns fl era större avslag som bör ha kunnat fungera som redskap samt ett par re-

tuscherade fragment. Det fi nns också tre rester av plattformskärnor varav två med tydliga 

mikrospånavspaltningar, samt två mikrospån i kvarts. Inom två kvadratmeter direkt norr 

om ytan fi nns ytterligare tre mikrospån och en mikrospånkärna i kvarts. Bruksspårsana-

lyser har endast utförts på kvarts under denna del av analysarbetet. Sex bitar kvarts från 

ytan analyserades (F1024, 1077, 1080, 1117, 1165 och 1548, se bilaga 12). Två av dessa hade 

synliga bruksspår från arbete med att skära och skrapa trä respektive odefi nierat mate-

rial (F1080 och 1077).

Bergartsmaterialet från ytan utgörs av tre knackstenar, två slipstensfragment och 

sex avslag. Inom ytan fi nns också föremål av ben/horn i form av ett litet fragment av en 
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Figur 119c Spridningen av kronhjorts-

ben från samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of red deer bones from all 

layers.
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polerad benspets, en tandpärla av kronhjort samt ett snedfasat fragment av kronhjorts-

horn, eventuellt från ett litet handtag (fi gur 121).

Sammanfattningsvis kan det litiska materialet från ytan beskrivas som dominerat av 

avfallsmaterial, vilket till stor del kan sammankopplas med råmaterialens karaktär. En hel 

del större bitar har lämnats kvar. Kristianstadfl intan förefaller främst ha använts för fram-

ställning av spånliknande avslag, även om mer reguljära spån och mikrospån också ingår i 

materialet. Materialet i sydvästskandinavisk fl inta är däremot mycket hårdutnyttjat. Det 

innehåller ett litet, koncentrerat inslag av mikrospån och spån, och resterna av materialet 

talar för en inriktning på produktion av detta. Även negativärren på de bipolära kärnorna 

talar för att de använts för framställning av enstaka mikrospånliknande avslag. 

Det litiska materialet bör ses i relation till benmaterialet från ytan, som har en 

sammansättning som delvis avviker från övriga ytor. Framför allt är sälben rikligt 
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Figur 119d Spridningen av rådjursben 

från samtliga lager. Skala 1:250.

Distribution of roe deer bones from all 

layers.
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representerade, medan inslaget av kronhjort och rådjur, som är rikligt inom andra ytor, 

är litet (fi gur 119a–d). Materialet ger en bild av en riktade aktiviteter inom en avgrän-

sad yta, där användning av skärande eggar från spånliknande avslag i kristianstadfl inta 

och större kvartsbitar förefaller centralt, tillsammans med en begränsad produktion av 

mikrospån i sydvästskandinavisk fl inta. Sannolikt ska det litiska materialet till viss del 

relateras till närvaron av sälben. Utifrån läget intill ett större stenblock får det förutsät-

tas att ytan haft lä för sydvästliga vindar, och det stora inslaget av bränt material talar 

för att det varit ett bra ställe att göra upp eld på. En möjlig tolkning av ytan blir då att 

den utgjort en ganska skyddad plats där man gjort upp eld och suttit och arbetat med 

olika typer av uppgifter vid några tillfällen, någon gång med mikrospånframställning, 

någon gång med träbearbetning och någon gång kanske speciellt med inriktning på 

kött- eller skinnhantering av säl. 
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Figur 120 Kärnrest med mikrospån 

från lager 111. Mikrospån från del-

yta H, F2017, kärnrest från delyta G, 

F2017. Foto: Ola Kronberg.

Core fragment with microblades from 

layer 111. Microblades from area H, 

F2017, core fragment from area G, 

F2017.

1 cm

Yta J, liten kvartsslagplats

Inom en dryg kvadratmeter inom den östligaste delen av ytan (del av yta J) fanns en 

koncentration av 778 bitar slagen kvarts, främst splitter och avfall, men även ett trettio-

tal identifi erbara avslag och proximala fragment av avslag från plattformskärnor, med 

tydliga plattformsrester och slagbulor. Sammanlagt har även fem plattformskärnor, fem 

frontavslag, fem mikrospånkärnor, tre mikrospån och sex spån/spånliknande avslag i 

kvarts identifi erats. Bedömningen utifrån det koncentrerade läget är att materialet ut-

gör rester från en slagplats, och att kvartsslagning skett vid ett enstaka tillfälle (fi gur 

118, 122). Kvartsmaterialet punktinmättes i fält för att möjliggöra mer detaljerade ana-

lyser. Även inom denna delyta sammanfaller materialet mellan lager 110 och lager 111. 

Mängden fl inta inom ytan är liten, 32 bitar, och består av hårt fragmenterat material i 

lager 110 som kan vara ditspolat.

Figur 121 Ben- och hornföremål från 

yta H. Från vänster: F2422: snedfasat 

fragment av kronhjortshorn, even-

tuellt från ett handtag, F2669: tand-

pärla, kronhjort, F2403: fragment av 

benspets. Foto: Ola Kronberg.

Bone and antler artefacts from area 

H. From left  to right: F2422: chamfered 

fragment of red deer antler, possibly 

a handle, F2669: tooth bead, red deer, 

F2403: fragment of bone point.

1 cm
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Figur 122 Detalj från kvartsslagplat-

sen.

Detail from quartz knapping area.

Utifrån enstaka bitar med kortex samt utseendet på plattformsrester och distinkta 

små slagbulor är bedömningen att kvartsmaterialet först har bearbetats grovt med mjuk 

knacksten eller puns, för att skapa plattformar. Därefter har kärnorna reducerats med 

samma metod, vilket gett upphov till fl ertalet avslag. I nästa skede har kärnorna vid be-

hov slagits mycket tunt, så att vingformade plattformsrester ibland uppstått på avslagen, 

sannolikt med hornklubba eller mjuk knacksten, och små välformade plattformskärnor 

har på detta sätt framställts. Från dessa har det varit möjligt att trycka mikrospån. Om 

mikrospån har framställts i större omfattning inom delytan borde dock mängden kasse-

rade mikrospånkärnor och mikrospån troligen vara fl er. Tolkningen blir därför att främst 

förarbeten till mikrospånkärnor har producerats på platsen vid ett tillfälle, med relativt 

stora avslag och kärnfragment som användbara biprodukter.
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UTKASTMILJÖN

Det är vanligt med utkastmiljöer vid mesolitiska boplatser, där avfall har blandats med 

vad som kan tolkas som rituella nedläggelser (Karsten 2001:123 ff ). Materialmängden 

i lager 112 är inte omfattande, och den utgör omkring 10  av hela boplatsmaterialet. 

Det fi nns dock ett fl ertal föremål som avviker från den generella bilden av det övriga 

boplatsmaterialet, och en tolkning av dessa som att de symboliskt eller rituellt har place-

rats i det grunda vattnet vid strandkanten förefaller rimlig.

I förhållande till materialets omfattning har ett större antal tyngre objekt i påträf-

fats utkastlagret, i form av yxor, slipstenar och knackstenar. Flera av de större benfrag-

menten i materialet har påträff ats i utkastlagret, och det är möjligt att en del av dessa 

också deponerats med rituella förtecken. Det fi nns också rikligt med hornmaterial från 

utkastlagret, varav en del sannolikt dock utgör fragment från samma stycken.

Ett av de större benfragment som påträff ats i lagret är en halskota från en stor-

vuxen uroxe. Även ett mjölktandsfragment från en yngre uroxe kommer från lagret. 

Övriga uroxeben från boplatsen var koncentrerade till en avgränsad del av boplatsytan. 

Halskotan har återsammansatts av fl era fragment, och spridningen på dessa kan säga 

något om hur materialet rört sig (fi gur 123a). Sannolikt deponerades halskotan under 

den äldre boplatsfasen, eftersom den allmänna tendensen är att arten successivt min-

skat, och inget benmaterial från uroxe har påträff ats i lager 110. Om kotan har legat i 

det grunda vattnet vid stranden under hundratals år innan boplatsen gyttjeöver lagrats, 

och benet inte har krossats mer eller delarna har spolats längre bort, talar detta för att 

vattenmiljön varit lugn och/eller sank. Därmed är det också fullt möjligt att de större 

föremål som deponerats i vattnet i stor utsträckning ligger kvar ungefär där de ur-

sprungligen placerats.

Som tidigare nämnts fi nns i materialet också 37 kraftigare spån och långa spånfrag-

ment från en eller möjligen två kärnor i en mycket ren kristianstadfl inta vid strand-

kanten i det yngre lagret och i utkastlagret (se s 131ff ). Därutöver fi nns sex liknande, 

något kortare spån i sydvästskandinavisk fl inta inom samma yta. Av spånen i kristian-

stadfl inta är 21 stycken koncentrerade till en yta på tre kvadratmeter. Ytterligare nio 

spån påträff as inom en yta på sju kvadratmeter, 15 m västerut från den förstnämnda 

koncentrationen. De resterande sju är något mer utspridda. Av spånen i sydvästskandi-

navisk fl inta ligger tre stycken i direkt anslutning till de två koncentrationerna, medan 

tre ligger utspritt.

Spånen i kristianstadfl inta är upp till 18 cm långa och 25 mm breda. De har en tydlig 

kurvatur, plattformsresterna är släta och ovala, och de har en kombination av slagbula 

och läpp, vilket i kombination med storleken sammantaget tolkats som att de är slagna 

med puns. Flera av dem har en lätt patinering. Några av spånen har varit möjliga att åter-

sammansätta (se fi gur 34a). I fl era fall fi nns passning mellan spån från de båda ytorna 

(se fi gur 123b). Det är osäkert om detta innebär att spånen deponerats på två platser, el-

ler att de förts med strömmen mot den djupare delen av utkastmiljön. Flertalet spån i 

den glesare koncentrationen ligger dock på en svag förhöjning och inte nere i de djupaste 

partierna, och tre spån påträff ades i stort sett ovanpå varandra i anslutning till en min-

dre sten. Sammantaget talar detta för att även den glesare koncentrationen skulle kunna 

utgöra en avsiktlig deposition. 

Inom undersökningsytan har i övrigt inga spån eller spånfragment av samma storlek 

påträff ats, och inte heller fl er föremål av samma rena kristianstadfl inta. Spånen utgör 

ett uppenbart avvikande material på platsen, både i råmaterial och i utformning. Då 

inget liknande material har använts på platsen talar detta för att spånen antingen inte 

haft ett uttalat bruksvärde, åtminstone inte i det sammanhang som det övriga materia-

let tillkommit i, eller alternativt ett mycket högt värde. De skulle möjligen kunna sakna 

sammanhang med det övriga boplatsmaterialet och ha en något senare datering, men 

inte senare än omkring 6100 f Kr då platsen översvämmats för gott. 
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Figur 123a Spridningen av uroxe-

ben från samtliga lager samt rela-

tioner mellan delar med passning.

Skala 1:250.

Distribution of aurochs bones from all 

layers including relations between re-

fitted parts.

J

G

H

B

Anläggningar, mesolitikum Features

Sten/stenlyft Stone

Rutor/grävenhet Square metres

Ben av uroxe, passning mellan

delar markerad med linje Aurochs

Ekstör Oak rod

En koncentration med 33 hasselnötter fanns också i lagret (fi gur 27, 123c). Två av nöt-

terna är trasiga, men inga spår från gnagare syns ens i mikroskop. De övriga nötterna 

är hela, och samtliga saknar spår av rostning i form av eldpåverkan. Läget för ansam-

lingen, förhållandevis långt ute i den våta miljön, i kombination med avsaknaden av 

gnagspår, gör att även dessa tolkas som avsiktligt nedlagda. En möjlig tolkning är att en 

skinnpåse med nötter deponerats på platsen, eftersom nötterna hittades så tätt samlade.

Ute i vattnet hade också en ekstör, ca 2,5 cm i diameter, slagits ned i den underliggande 

leran. Endast den del som stuckits ned i leran var bevarad, och den övre änden bar spår 

av upplösning. Ekstören var inte avbarkad, men tillspetsad i den nedslagna änden (fi gur 

25c, fi gur 123c). I övrigt påträff ades inga nedstuckna föremål i leran. Användningsområ-

det för en enstaka stör är svårt att bedöma. Då miljön i det grunda vattnet främst verkar 

ha använts för avfallsdeponering och rituell deponering är det dock möjligt att se stören 
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Figur 123c Spridningen av människo-

ben från samtliga lager samt föremål 

i utkastlagret (ekstör, hasselnötter). 

Skala 1:250.

Distribution of human bones from all 

layers and objects in the refuse layer 

(oak rod, hazelnuts).

Anläggningar, mesolitikum Features

Sten/stenlyft Stone

Rutor/grävenhet Square metres

L110

L111

L112

Hasselnötsdepån Hazelnuts

Ekstör Oak rod

Figur 123b Relationen mellan de spån 

från spåndepån i lager 112 där pass-

ning konstaterats.

Relations between blades from the 

blade cache, layer 112, where refitting 

has been possible.
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som en del av detta sammanhang. I anslutning till den nedslagna stören samt en större 

sten låg också det tyngsta exemplet på ett deponerat föremål, en välanvänd större slipsten 

på 4,5 kg med två slipytor. 

I utkastmiljön fanns även 20 fragment av människoben, varav 16 skallfragment, 3 

tänder och en falang (fi gur 123c). Ett par av skallfragmenten har kunnat återsamman-

sättas, och de representerar åtminstone 2 individer. Att människodelar deponerats i 

utkastlagret är inte ovanligt på mesolitiska boplatser (Karsten 2001:143 f; Kjällquist 

2001:64 f; Carlsson 2008:264 f). Att det är skalldelar eller skallar som deponerats i 

vattnet gör det möjligt att se paralleller till fynden av uppålade skallar som påträff ats 

i en mesolitisk sjö i Motala (Hallgren 2011). Möjligen kan även ekstören ingå i detta 

sammanhang. De fragment av människa från boplatsen som haft tillräcklig kollagen-

halt för att kunna dateras (7030–6680 f Kr) kommer inte från utkastlagret men kan 

vara samtida med stören (7300–6700 f Kr), och kanske är detta även fallet med skall-

fragmenten i utkastmiljön.

Dateringen av aktiviteterna som satt spår i utkastlagret är spridd. Tyvärr är benma-

terialet i lagret kraftigt urlakat på kollagen, och går därmed inte att datera. Däremot 

har en hasselnöt från nötansamlingen daterats till 7060–6770 f Kr, och ekstören har 

daterats till 7300–6700 f Kr. Uroxebenen dateras sannolikt till den äldre fasen av bo-

platsens användning, medan spånen utifrån storlek och utformning sannolikt har en 

senare datering. Proportionerna mellan kvarts, kristianstadfl inta och sydvästskandi-

navisk fl inta i lagret liknar främst materialet från den yngre fasen (se fi gur 29). Sam-

manfattningsvis skulle detta kunna tolkas som att enstaka nedläggelser i vattnet utförts 

under boplatsens hela användningstid, men att avfallsmaterialet i större utsträckning 

kommer från den yngre fasen.

Paleomiljön vid den mesolitiska boplatsen

Mathilda Kjällquist

med bidrag av Adam Boethius, Anna Broström och Nils-Olof Svensson

Den generella bilden av miljön kring Vesan under den period som boplatsen användes 

tecknas i kapitlet Vesanbassängen som insjö, ca 7900–6600 f Kr. En sammanfattning av de 

mer platsspecifi ka iakttagelserna följer här, baserade på den generella bilden av miljön 

kring Vesan kombinerat med resultaten från makrofossil-, pollen- och alganalyser, samt 

den osteologiska analysen.

SAMMANFATTNING AV MAKROFOSSIL- OCH POLLENANALYSERNA FRÅN DEN 

MESOLITISKA BOPLATSEN

I detta kapitel följer en sammanfattning av de analyser som är relevanta för den meso-

litiska bopatsen presenterade i bilaga 6 och 7, Makrofossil-, vedarts- och landskapsanalys 

samt Havsmiljö och pollenbaserad vegetationshistoria vid Norje Sunnansund. Resultaten 

från analyserna av sammanlagt 28 makrofossilprover och 149 fyndposter med fröer, 

kärnor och hasselnötsskal insamlade vid vattensållningen ger en bild av växtutnyttjande 

och miljö i anslutning till boplatsen. Ätliga växter från det äldre lagret (L111) utgjordes 

av hasselnötter, skogskornell, hallon och hägg. I anslutning till strandkanten i det yngre 

lagret (L110) fanns även kärnor av sötkörsbär. I övrigt var utkastlagret (L112) rikast på 

fröer, och här påträff ades även fröer av gul näckros, vit näckros, hagtorn och blåhal-

lon. Andra växter vars fröer fanns i vattenbrynet, som tistel, måra, svinmålla och besk-

söta, trivs i den typ av näringsrika miljöer som uppstår i anslutning till en långvarigt 

använd boplats. Bilden av den lokala strandmiljön kan kompletteras med växter som 
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viol, hampfl ockel, säv, starr, vattenklöver, igelknopp och nate.  Fröer från al och starr 

från en tänkt strandzon på omkring -0,9 till -0,6 m ö h daterades till 6400–6000 f Kr 

(se bilaga 6). Analyser av en sedimentkärna visade att sediment avsattes mellan ca 6100 

f Kr och 4500 f Kr i fl era meter djupt brackvatten samt mellan 4500 f Kr och 3000 f Kr 

i en uppgrundande havsvik (se bilaga 6, 7). 

En sammanfattning av resultaten från analyserna av sammanlagt 16 pollenprover 

visar att de i fl era fall innehöll hopklumpade pollen från hasselhängen samt ett stort antal 

mikroskopiska kolpartiklar (se bilaga 7). Från ett pinnhål i anslutning till fi skbensrän-

nan (A19313) togs ett prov som hade ett stort antal mikroskopiska träkolspartiklar, samt 

sammangyttrade hassel- och alpollen som bör ha kommit från blomhängen. Många av 

pollenkornen i provet bar spår av att ha utsatts för höga temperaturer. 

Ett prov taget i lager 111 var extremt rikt på mikroskopiska kolpartiklar, drygt 20 gånger 

fl er än pollenkornen. I provet fanns en mycket hög andel hopklumpade hasselpollen från 

hängen, en del tall och björk, och väldigt lite pollen från ädellövskog. Örtpollenfl oran 

var förhållandevis rik med bland annat kvävegynnade arter som mållor (Chenopodium), 

malörter (Artemisia) och korgblommiga växter. En typ av näva (Geranium) återfanns med 

ganska många pollenkorn, liksom sporer från ormbunkarna örnbräken (Pteridium) och 

ormtunga (Ophioglossum).

I den sydvästra delen av schaktet, i utkastlagret (lager 112), togs också ett pollen-

prov. Pollenkornen var relativt dåligt bevarade, och sammansättningen var av senboreal 

karaktär med al, hassel, björk och tall och endast enstaka pollen av ädellövskogstyp.

I en tidigare omnämnd grop som framkom under schaktövervakningen 2012 togs 

10 pollenprover. Materialet var pollenfattigt men rikt på mikroskopiskt träkol. Pollen-

kornen var i stor utsträckning bruna och deformerade, vilket tyder på att de utsatts för 

höga temperaturer. Pollensammansättningen var av senboreal karaktär med al, hassel, 

björk och tall och endast enstaka pollen av ädellövskogstyp. Särskilt påfallande var att 

bara ett örtpollen fanns i större mängd, och detta påträff ades i en organisk massa som 

inte kom direkt från en blomma. Det var av Aster-typ, vilket innebär att det inte är 

möjligt att avgöra exakt vilken växt det kommer från, men möjliga släkten är noppor 

(Gnaphalium), korsörter (Senecio), hästhov (Tussilago), kattfötter (Antennaria), krisslor 

(Inula), gullris (Solidago), tusensköna, (Bellis), astrar (Aster) arnikor (Arnica), binkor 

(Erigeron) och piggtistlar (Cardus). Det övre pollenprovet innehöll en mer varierad ört-

pollenfl ora motsvarande det som setts i kulturlager och nedgrävningar och indikerade 

en slutlig utfyllnad med material från markytan (för fi gur och ett längre resonemang se 

kapitlet Mesolitiska anläggningar).

DEN MESOLITISKA PALEOMILJÖN

Vid tiden då boplatsen togs i bruk, omkring 7600–7500 f Kr, hade havet sedan ett par 

hundra år dragit sig tillbaka, och Vesan hade övergått från att vara en lagun till att bli 

en insjö med utlopp direkt söder om den aktuella platsen (fi gur 124c). Platsens läge var 

alltså synnerligen gott för utnyttjande av en mängd olika resurser. Havet låg endast om-

kring 2 km bort, sjön alldeles intill, och Ryssbergets skogsmiljö låg drygt 2 km bort, på 

andra sidan sjön (fi gur 124a). 

Under den yngre fasen på platsen, kring 6700–6600 f Kr, hade havsnivån stigit och 

havet hade kommit närmare (fi gur 124b). Detta syns också genom att materialet från 

den yngre fasen låg i ett sandlager som täckt marken vid en översvämning. Att en större 

mängd sand avsatts då en sjö svämmar över är mindre sannolikt. Istället skedde detta 

troligen i en miljö som varit lagunliknande och ganska havsnära. Efter den yngre fasen 

översvämmades platsen helt (se fi gur V samt kapitlet Mesolitiska dateringar). Även om 

boplatsen åter bör ha varit beboelig under den kortare regression som inträff ar omkring 

6200 f Kr, i samband med the 8.2 kyr event, fi nns inga säkra spår av människor på plat-

sen från denna period. Fröer från al och starr från en tänkt strandzon på omkring -0,9 
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till -0,6 m ö h har också daterats till 6400–6000, vilket styrker bilden av en regression 

där platsen varit torrlagd omkring 6200 f Kr, i samband med the 8.2 kyr event. Analyser 

av en sedimentkärna från platsen visade att sediment därefter avsattes mellan ca 6100 f 

Kr och 4500 f Kr i fl era meter djupt brackvatten samt mellan 4500 f Kr och 3000 f Kr i 

en uppgrundande havsvik (se bilaga 7). 

Medeltemperaturen var under den aktuella perioden mellan 7600–6600 f Kr över-

lag något högre än idag, och klimatet bör ha liknat det som nu råder i Centraleuropa 

(se vidare Vesanbassängen som insjö). Det var också mer maritimt, med ökad fuktighet 

och varmare vintrar. Det tidiga Littorinahavet var en stor näringsrik insjö snarare än 

ett innanhav. Detta förhållande bör ha gynnat karpfi sk som exempelvis mört, id, sarv, 

sutare och braxen. De fi skarter som påträff as indikerar också ett medelvarmt sommar-

klimat, vilket är optimalt för mört och abborre. Slår man samman samtliga klimat-

indikatorer från det osteologiska materialet ger de en bild av förhållandevis varma somrar 

där vattentemperaturen når upp till 20 grader, vilket krävs för att de medeltempererade 

fi skarterna ska kunna leka.

Ökande vintertemperaturer medförde förändringar i skogsmiljön eftersom växt-

säsongen blev längre och vinterdödligheten minskade. Skogen i boplatsens närområde 

dominerades av tall och hassel, med inslag av björk och alm, och inom fuktigare om-

råden växte al, vilket framgår av de preliminära resultaten från pollenanalysen av en 

borrkärna från Vesan, liksom av pollenanalyser från Färskesjön i östra Blekinge (fi gur 

II i kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling). Under den period som 

boplatsen togs i bruk invandrade alen och etablerade sig mycket snabbt på våta, oftast 

tidvis översvämmade områden, som tidigare bör ha varit bevuxna med lägre vegeta-

tion av örter, gräs och halvgräs samt sälgsnår. Dessa förut öppna marker hade varit av 

mycket stor betydelse för det betande viltet. Troligen försvann med alens etablering en 

väsentlig del av dessa betesmarker och troligtvis påverkades både artsammansättning 

och storleken på viltbeståndet påtagligt.

Under perioden invandrade även ek. Skogen blev successivt lite mer blandad och in-

slaget av ädellövskog med ek, alm och ask ökade en aning. Denna utveckling gynnade 

kronhjort på bekostnad av älg och uroxe (Magnell i tryck). Tall-hasselskogens dominans 

i området under hela perioden styrks dock av pollenanalysen från borrkärnan i centrala 

Vesan, i kombination med att pollenproverna från boplatsen har en mycket hög andel 

hasselpollen från hängen, en del tall och björk, och väldigt lite pollen från ädellövskog. 

Ett pollenprov från lager 111 (P1003298) innehöll framför allt stora mängder av hopklum-

pade hasselpollen, vilket visar att hasselhängen fallit ned i lagret. Samma fenomen före-

kom i en av anläggningarna längre ned i slänten. Det är möjligt att hasselbuskar vuxit 

på platsen, alternativt har större mängder hasselkvistar tagits till platsen under senvinter/

tidig vår. Mängden delade hasselnötsskal på platsen visar på växtens betydelse för bo-

platsens invånare.

Ett stort inslag av tall styrks även av iakttagelser från det osteologiska materialet, 

främst genom förekomsten av rikligt med ben från ekorre och skogsmård som gynnas av 

en sådan miljö, men även genom närvaron av tjäder, som främst trivs i tätvuxen barrskog. 

Samtidigt indikerar artsammansättningen av de minsta däggdjuren i benmaterialet att 

boplatsen legat strategiskt belägen vid ett vattendrag, med skogen intill och i anslutning 

till mer öppna gräsmarksytor med en tjockare grässvål. Detta passar väl med ett pollen-

prov från boplatsen som innehöll sporer från ormbunkar. Dessa talar för att platsen både 

haft torrare, mer soliga partier att döma av närvaron av örnbräken (Pteridium)och mer 

skuggiga och fuktiga ytor eftersom även ormtunga (Ophoglossium)vuxit där. Den fuk-

tiga miljön vid strandkanten syns genom makrofossil av starr och andra halvgräs, och 

fl ytblads- och undervattensväxter från det grunda vattnet utanför. I kombination med 

detta visar fl era arter som trivs i näringsrika miljöer att det omfattande utnyttjandet av 

platsen påverkat uddens vegetation och karaktär, och att den därför kan ha framstått 

som en välanvänd lägerplats även under år när den inte använts aktivt. 
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Vesan

Figur 124a Den mesolitiska boplats-

ens läge, omkring två kilometer från 

havet, då den togs i bruk. Utloppets 

sträckning norrut är oklart. Terräng-

modell av Nils-Olof Svensson, Hög-

skolan i Kristianstad, baserad på 

Lantmäteriets LIDAR-data [© Lant-

mäteriet i2012/892]. Skala 1:20 000.

Location of Mesolithic settlement, 

about 2 km from the sea at the time of 

the first settlement.

Under den äldre fasen, kring 7300 f Kr, inträff ade en klimatnedkylning på omkring 

70 år, the 9.3 kyr event (se vidare Vesanbassängen som insjö). Sannolikt blev det under 

denna period kallare och längre vintrar med mycket snö och längre perioder med istäcke. 

Denna köldperiod bör ha inneburit att levnadsförutsättningarna under vinterhalvåret 

förändrades. Genom ett bistrare klimat kan förutsättningarna för vintertida säljakt ha 

förbättrats, liksom möjligheterna att vintertid kunna fermentera fi sk, samtidigt som 

andra resurser kanske minskat.

I det osteologiska materialet från den äldre fasen fi nns säsongsindikationer som över-

lag ger en bild av jakt från september till april–maj. En stark säsongsindikator är när-

varon av ben från vikaresälfoster samt nyfödda vikaresälar, vilket indikerar att vinterjakt 

bedrivits på isen. Vikaresälar behöver kunna bygga bon i snön ovanpå isen för att kalva, 

vilket betyder att vintertemperaturerna måste ha varit kallare än idag. Denna vinterkyla 

0 500 1000 m
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Hav

Vesan

Figur 124b Den mesolitiska boplats-

ens läge, mindre än två kilometer från 

havet, under den yngre fasen. Utlop-

pets sträckning norrut är oklart. Ter-

rängmodell av Nils-Olof Svensson, 

Högskolan i Kristianstad, baserad på 

Lantmäteriets LIDAR-data [© Lant-

mäteriet i2012/892]. Skala 1:20 000.

Location of Mesolithic settlement, 

less than 2 km from the sea during the 

younger settlement.

bör kunna relateras till den tillfälliga klimatnedkylningen. Idag föder inte vikaresälar så 

långt söderut som vid den blekingska kusten, eftersom det inte fi nns tillräckligt tjock 

is för dem att gröpa ut boet i. Vikaresälen är idag förpassad till att föda i de nordligaste 

delarna av Östersjön, med de sydligaste möjligheterna för vikarefödslar i Rigabukten. I 

moderna tider drar sig vikaren norrut när de ska föda eftersom den behöver en is som är 

tillräckligt tjock för att honorna ska ha kunnat bygga snögrottor att föda i (Härkönen, 

2011). Idag är vikaresälens sydligaste utbredningsområde i Rigabukten, vilket innebär att 

isen utanför Norje Sunnansund måste ha haft motsvarande tjocklek. 

En översiktlig jämförelse med Rigabuktens klimat visar att årsmedeltemperaturen 

där är ca 2oC kallare än i dagens Blekinge medan vintertemperaturen under januari och 

februari, då det är som kallast, är ca 3,5o C kallare (SMHI klimatdata, Meteo environ-

ment). Temperaturen i det dåtida Västblekinge bör alltså ha motsvarat den i dagens Riga 

för att en tillräcklig mängd is för vikaresälens födslar skulle bildas i havet.

0 500 1000 m
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Figur 124c Detalj av den mesolitiska 

boplatsens läge vid Vesan, med vat-

tennivåer på +0,5 respektive +0,75 

m ö h markerade ovanpå dagens 

markyta. Rött markerar maskin-

avbanade ytor, svart markerar 

handgrävda rutor. Terrängmodell 

av Nils-Olof Svensson, Högskolan i 

Kristianstad, baserad på Lantmä-

teriets LIDAR-data [© Lantmäteriet 

i2012/892]. Skala 1:2500.

Detail of the Mesolithic settlements lo-

cation by Lake Vesan, with water-level 

+0,5 and +0,75 m a.s.l.

Även ben av gråsälsfoster fi nns i det osteologiska materialet. Gråsälar i Östersjön 

föder idag under sen vinter eller tidig vår. Om man utgår från att detta mönster inte 

ändrats nämnvärt under de gångna 9000 åren kan man sluta sig till att den dräktiga 

gråsälshonan måste ha nedlagts någon gång under vintern. Förutom sälfosterben har 

även fosterben från rådjur påträff ats i det äldsta lagret. Dessa måste, på grund av rådjurets 

fördröjda graviditetscykel, härröra från sen vinter eller tidig vår. Ytterligare indikationer 

på att platsen använts mellan sen höst och tidig vår ger ett skallfast kronhjortshorn som 

påträff ats i utkastlagret, liksom att samtliga pälsdjur har slutna epifyser. För de min-

sta pälsdjursarterna innebär det att även de yngsta individerna måste ha blivit så pass 

gamla att epifyserna växt samman, och de kan alltså inte ha fångats förrän mot slutet av 

vintern eller tidig vår. Därutöver bör fermenteringen av mörten ha utförts under årets 

kallare delar, eftersom syrningsprocessen annars blir mycket svårkontrollerad. Mört-

fi sket har sannolikt utförts vid lekperioder på hösten (skenlek) och på våren i april–maj.
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Fröer och kärnor från ätliga växter som fågelbär, skogshallon, häggbär, blåhallon och 

hagtorn visar dock att man även befunnit sig på platsen under juli–september. Det kan 

inte uteslutas att man jäst bär och på så sätt ökat hållbarheten något, men fortfarande 

indikerar detta sen sommar eller möjligen tidig höst. Även skogskornellbär mognar i 

september, men dessa kan ha förvarats under en längre period om de enbart skulle an-

vändas till oljeutvinning. Sammantaget tycks det osteologiska materialet i kombination 

med makrofossilmaterialet indikera att boplatsen i olika hög grad använts i stort sett 

året runt, kanske inte under högsommar men åtminstone från slutet av juli eller början 

av  augusti och fram till april–maj. 

Sammanfattande tolkning av resultaten från
den mesolitiska boplatsen

Mathilda Kjällquist 

Den mesolitiska boplatsen vid Norje Sunnansund har haft ett läge intill sjön Vesans ut-

lopp som varit synnerligen gott för utnyttjande av en mängd olika naturresurser. Bo-

platsen har legat på en udde i en omgivande skog som främst bestått av tall och hassel. 

Lokalen har varit använd under fl era perioder, dels under en äldre fas där material av-

satts i ett lager med goda bevarandeförhållanden (lager 111), dels under en yngre fas där 

ett mindre omfattande material avsatts i ett sandlager (lager 110). Faserna dateras till 

7600–6700 f Kr och 6700–6600 f Kr, motsvarande mellersta till sen maglemoseperiod 

respektive sen maglemoseperiod.

Under den äldre fasen har den undersökta ytan sannolikt främst utgjort en del av en 

boplats som använts under större delen av året, möjligen med undantag för tidig sommar, 

och där matprocessande och hantverk utförts av en större grupp människor vid uppre-

pade tillfällen. Det är troligt att andra delar av udden samtidigt använts för boende, med 

tanke på omfattningen av lämningarna inom den undersökta ytan, främst i form av ett 

stort och varierat fyndmaterial. Under den yngre fasen har lokalen varit mer havsnära, 

och sjön sannolikt mer lagunliknande, att döma av omfattningen av det sandlager som 

avsatts innan materialet från den yngre fasen tillkommer. Från den yngre fasen fi nns 

färre och därmed mer urskiljbara strukturer, och även en möjlig hyddlämning. Under 

denna period har troligen en mindre grupp använt ytan. Intill den undersökta delen av 

boplatsen har vattnet varit mycket grunt, och under båda faserna har en del material 

från bosättningen deponerats där, i vad som i detta sammanhang betecknats som ett 

utkastlager. Det fi nns även ett mindre litiskt material från udden på andra sidan utlop-

pet (det södra impedimentet) som indikerar att denna utnyttjats sporadiskt.

En stor variation bland de djurarter som är representerade i benmaterialet ger en bild 

av de rika resurserna i lokalens närhet. Randområdet mellan skog och sjövatten, rin-

nande vatten och innanhav, i kombination med Ryssberget på andra sidan sjön, får be-

traktas som mycket gynnsamma biotoper. Artsammansättningen på boplatsen indikerar 

att man fi skat och jagat allt som omgivningen erbjudit. Mört, abborre och gädda före-

faller att ha varit en primär näringskälla, främst i kombination med kött från vildsvin, 

rådjur, säl och kronhjort. På lokalen fanns en unik anläggning med tydliga spår av fi sk-

fermentering. Pälsvilt har också fångats i ganska stor omfattning, medan älg och uroxe 

jagats i liten utsträckning. Av vegetabilier är hasselnötter, liksom på fl ertalet mesolitiska 

boplatser, rikligt representerade. Exempel på att andra växter också har använts utgörs 

av kärnor och fröer från skogskornell, fågelbär, hallon, häggbär, blåhallon och hagtorn. 

Även den rikliga mängden fröer från främst gul, men också vit näckros i utkastlagret 

kan vara relaterade till växtanvändning. 
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Spår av fi skfermentering har inte tidigare påträff ats i mesolitiska miljöer. Fiskfer-

menteringsanläggningen på platsen var en 2,8 × 0,4 m lång ränna, nedgrävd i den 

underliggande leran och kantad av större, förmodligen takbärande stolphål samt av 

mindre pinnhål. Rännans fyllning bestod i stort sett enbart av mörtben, och den bör 

ha använts för att syra mört vintertid. Ovanpå fi skfermenteringsanläggningen påträf-

fades en fl integgad benspets/bendolk med dekor och utformning som påminner om 

en stiliserad fi skkropp eller ett fi skskelett. Ett par meter därifrån påträff ades brända 

fragment av ett snarlikt objekt. 

Anläggningens utformning hade tydliga paralleller med etnografi skt beskrivna 

liknande fermenteringsanläggningar från historisk tid. Dessa fi nns bland cirkumpolära 

grupper i Kamchatka, Sibirien, Grönland och Alaska. Vid fi skfermenteringen vid Norje 

Sunnansund kläddes rännans lerväggar troligen med tvinnade växtdelar och vildsvins-

skinn användes för uppsamling av fi sken. Rännan täcktes med bark och skyddades med 

någon form av enklare överbyggnad.

Den stora mängden mört bör ha fångats i någon form av nät eller fi skfällor, medan 

förekomsten av ljusterspetsar och en fi skekrok av ben indikerar att fi sket bedrevs på 

många sätt. Större gäddor bör exempelvis ha varit lämpliga att ljustra.

Indikationerna från benmaterialet talar för att detta varit en lokal som varit i bruk un-

der en stor del av året, åtminstone från slutet av juli eller början av augusti och fram till 

april–maj, där syrningen av fi sk och förekomsten av sälfoster och fröer från fl era sorters 

bär vägt särskilt tungt i säsongsbedömningen. Även förekomsten av sammanklumpade 

hasselpollen visar att man sannolikt utfört aktiviteter på platsen under vinterhalvåret, 

februari–mars, som inneburit gropgrävande där hasselhängen hamnat i ett stolphål/sten-

lyft. Platsen har haft olika kvaliteter beroende på årstid, och alla vistelser där har sanno-

likt inte varit lika omfattande. 

Under båda faserna har somrarna generellt varit aningen varmare än idag, medan 

vintertemperaturen har varierat. Fynden av ben från vikaresälsfoster och nyfödda vi-

karesälar talar dock för att boplatsen under någon period använts då vintrarna varit 

betydligt kallare än idag, eftersom dessa föds i bon i snön ovanpå havsisen. Omkring 

7300 f Kr inträff ade en klimatnedkylning som bör ha sänkt vintertemperaturen fl era 

grader, och det är fullt möjligt att sälbenen kan kopplas samman med denna (se vidare 

Vesanbassängen som insjö).

Utifrån dateringarna och mängden fi skben kan man resonera kring hur ofta och lång-

varigt lokalen besökts. Sannolikt har detta varierat under olika perioder, även om det är 

troligt att mer regelbundna, återkommande vistelser förekommit under något skede. Det 

fi nns mycket som talar för att en större grupp människor har vistats på platsen vid upp-

repade tillfällen under den äldre fasen. Det starkaste argumentet för att gruppen varit 

relativt stor är det ansenliga fi skbensmaterialet (omkring 150 000 ben) som indikerar en 

omfattande fi skhantering. Även om fi sk förefaller att ha varit den primära näringskäl-

lan har det bara varit nödvändigt att dra upp tonvis med fi sk om en större grupp behövt 

försörjning. Om man utgår från att människor använt lokalen för fi ske, kanske med 

några års mellanrum, och landat uppåt 20 ton fi sk under ett hundratal år, innebär detta 

en gruppstorlek som motsvarat mer än ett par familjer. Gruppstorleken kan också belysas 

genom storleken på de byten som jaktlagen fraktat hem. Genom analyserna av benma-

terialen framgår det att kronhjortar kunnat fraktas hela till bosättningen. Däremot har 

enbart utvalda delar av ännu större djur, som storvuxen brunbjörn och uroxe, tagits till 

boplatsen, kanske också för att de fällts på större avstånd från lokalen. En jämförelse av 

gruppstorlek kan exempelvis göras med subarktiska indianer i Kanada där 5–10 familjer, 

motsvarande 20–50 personer, traditionellt ofta samlades på vinterboplatser för att un-

derlätta försörjningen (Brumbach & Jarvenpa 1997:420 ff ). 

Tolkningen av gruppstorleken och de återkommande vistelserna understöds också av 

mängden fynd/avfall på lokalen. Det fi nns fl era olika typer av ben- och hornartefakter 
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i materialet från den äldre fasen, bl a hornyxor/-hackor, benspetsar, nålar, mejslar och 

handtag som tillsammans med det varierade litiska materialet indikerar att en bredd av 

aktiviteter utförts på boplatsen. En inledande preliminär genomgång av benmaterialet 

har visat att tillverkning av benföremål också skett på lokalen. Sammanlagt fi nns även 

29 tandpärlor av kronhjort, skogsmård, grävling, gråsäl, vildkatt och utter i materialet, 

fl ertalet från den äldre fasen, och sex stycken från utkastlagret. 

Bearbetat litiskt material utgör dock det kvantitativt mest omfattande fyndmate-

rialet. Den äldre fasen karaktäriseras av en större mängd kristianstadfl inta i kombina-

tion med sydvästskandinavisk fl inta och kvarts. Materialet från den yngre fasen har en 

likartad sammansättning, men med ett påtagligt större inslag av sydvästskandinavisk 

fl inta. Under den äldre fasen, när platsen använts under längre perioder, förefaller alltså 

råmaterialinsamlandet i något större utsträckning ha skett lokalt. Teknologiskt är det i 

övrigt många likheter mellan materialen.

Överlag verkar fl int- och kvartsbearbetningen under båda faserna främst ha varit in-

riktad på framställning av mikrospån och spån. Mikrospån är vanligt förekommande 

på boplatser från den aktuella perioden, och de har använts för infästning i olika red-

skap, exempelvis fl integgade benspetsar. Sammanlagt fi nns ett 70-tal mer eller mindre 

fragmenterade sådana redskap från båda faserna. Därutöver förekommer även bitar av 

harts med och utan tandavtryck. Materialet har använts som fästmassa vid infästning 

av mikrospån i spetsar och liknande föremål, men också vid tillverkning och repara-

tion av andra typer av redskap. 

Olika och varierade tekniker har använts för bearbetningen av det litiska materialet, 

och teknologin har anpassats efter befi ntligt råmaterial med fokus på slutprodukten. Vid 

framställning av mikrospån och större spån i kristianstadfl inta har puns använts i stor ut-

sträckning, kombinerat med hornklubba för uppfriskning av ytorna, medan tryckstock 

sannolikt har använts för mikrospånframställning i kvarts. Till den sydvästskandinaviska 

fl intan förefaller båda teknikerna ha använts. Det fi nns ett litet inslag av mer symmetriska 

plattformskärnor, där tryckteknik sannolikt använts. Dessa är hårdutnyttjade och endast 

ett par kärnfragment är så stora att de är någorlunda hela. 

Hanteringen av kärnorna i kristianstadfl inta talar för att man haft en hygglig till-

gång till råmaterial, många större fragment har lämnats kvar. Om man tittar på de 

biprodukter som uppstått vid prepareringen av kärnorna är det uppenbart att kris-

tianstadfl intan dels alstrar en större mängd avfall, dels att avfallsmaterialet från den 

sydvästskandinaviska fl intan tagits omhand och vidareanvänts i större utsträckning. 

Antalet urskiljbara slagplatser med sydvästskandinavisk fl inta är därutöver färre än de 

med kristianstadfl inta, och även om detta delvis kan bero på att merparten av avfalls-

materialet vidareanvänts har troligen en hel del av mikrospånen i sydvästskandinavisk 

fl inta tillverkats någon annanstans.

En stor kategori av uppenbart använt material är fl integgar med en bruksretusch på 

ena sidan som talar för att de använts som hyvlar. Dessa eggar förekommer på något 

kraftigare fragment av diverse avslag, spån eller andra bitar av ett par millimeters tjock-

lek, som möjliggör en eggvinkel på omkring 90 grader. Det fi nns också en del små skrap-

retuscherade avslag, som kan betraktas som formella skrapor i båda typerna av fl inta. 

Dessa redskap är relativt jämnt spridda över ytan, vilket utgör ytterligare en indikation 

på upprepade vistelser på platsen.

Även andra typer av litiska råmaterial har använts, och slaget material av diabas, 

kvartsit, porfyrisk ryolit och sandsten förekommer. En del av avslagen i diabas kommer 

sannolikt från uppskärpning av yxeggar, och i båda faserna förekommer ett litet antal 

hela och fragmenterade bergartsyxor. Från den äldre fasen fi nns också fragment av en 

eller två delvis slipade “skafthålsklubbor” i sandsten. Användningen av bergartsyxor till-

sammans med förekomsten av slipstenar kan relateras till träbearbetning (jfr Karsten & 

Knarrström 2003:168), och ett litet antal bearbetade träbitar och en hel del brända tjär-

stickor utgör exempel på hur trä använts som råmaterial, även om inga större bearbetade 
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träföremål bevarats. Den sammantagna stora variationen av litiskt råmaterial och bredden 

i olika redskapsformer styrker också bilden av en långvarigt och intensivt använd plats. 

Under den yngre fas som avsatt material i det sandiga lagret är fyndmängden min-

dre, och sannolikt representerar detta färre besök på platsen än materialet i det äldre 

lagret. Tolkningen stöds av att det inom detta lager är lättast att urskilja enstaka struk-

turer, medan de upprepade intensiva vistelserna under den äldre fasen avsatt ett mate-

rial där många olika händelser och aktiviteter skapat spår som är svårare att följa. Under 

det yngre skedet har havet kommit betydligt närmare, och det är möjligt att Vesan åt-

minstone periodvis utgjort en lagun. Hur människor använt platsen som rum förefaller 

också att till viss del ha förändrats, och även om benmaterialet till stor del är nedbrutet 

och försvunnet är det rimligt att tänka sig att en mindre grupp människor lämnat efter 

sig det litiska materialet på lokalen. Betydligt färre benredskap fi nns i lagret, och de ut-

görs främst av fl integgade benspetsar, spetsar och nålar. Kanske kan ytan under denna 

period ha utgjort en boplats för en eller två familjegrupper, kanske har gruppstorleken 

varierat mellan besöken? Vid något tillfälle har endast valda delar av kronhjort trans-

porterats till boplatsen, vilket kan tala för att jaktlaget varit ganska litet, samtidigt som 

vildsvin vid några tillfällen har kunnat fraktas i sin helhet till platsen, vilket innebär att 

gruppen då ändå haft en viss storlek. 

Från denna fas fi nns en möjlig hydda inom ytan, som dock endast varit synlig i fynd-

spridningen i form av ett hårdfragmenterat, ekonomiskt utnyttjat material i sydvästskan-

dinavisk fl inta och kvarts, som till stor del består av rester från mikrospånproduktion. 

Årstidsindikationerna för denna fas är få, men hårdutnyttjandet av litiska material inom 

den möjliga hyddan talar för att man vid något tillfälle haft svårt att få tag i råmaterial. 

Detta innebär att spåren skulle kunna tolkas som en möjlig vinterhydda, utifrån paral-

leller till ett material som påträff ats på Lussabacken norr, en kilometer söderut (Björk 

m fl  under utgivning). På denna plats undersöktes fl era nedgrävda hyddbottnar med en 

datering till omkring 6500–6400 f Kr. Hyddorna från Lussabacken norr har tolkats som 

vinterbostäder, utifrån den höga nyttjandegraden i det litiska materialet och ut talade 

spår av trampling. Att boplatsen vid Norje Sunnansund även under den yngre fasen åt-

minstone vid något tillfälle använts för vinterboende förefaller sannolikt, och kanske 

har lokalens förutsättningar och läge inneburit att den använts under större delen av 

året även under denna period. 

Det fi nns även två andra urskiljbara strukturer från den yngre fasen. En liten till-

verkningsplats för mikrospånkärnor i kvarts avgränsades i fält. Det fi nns också en 

avgränsad yta intill vad som varit ett större stenblock. Tolkningen av ytans användning 

är att den utgjort en ganska skyddad plats där man gjort upp eld och suttit och arbetat 

med olika typer av uppgifter som inbegripit skärande eggar vid några tillfällen, någon 

gång med mikrospånframställning, och någon gång kanske speciellt med inriktning 

på kött- eller skinnhantering av säl. 

Det fi nns spridda människoben från båda faserna, bestående av 12 tänder, 20 skall-

fragment och 2 fi ngerben. Människoben förekommer blandat med övrigt material vid 

många mesolitiska boplatser i Sverige, från Skateholm i söder till Motala i norr, och 

även i resten av Skandinavien (Larsson m fl  1981; Karsten 2001:143 f; Kjällquist 2001:64 

f; Carlsson 2008:264 f). Från den senmesolitiska boplatsen i Skateholm fi nns exempel 

på att gravar återöppnats och skelettdelar avlägsnats, och även under neolitikum har 

liknande hantering förekommit (Tilley 1996:36 f, 221 ff ). Att motsvarande handlingar 

utförts även under tidigare delar av mesolitikum förefaller inte otänkbart. 

Från den yngre fasen fi nns tänder från fem individer, varav tre barn/unga, samt 

kraniefragment. Från den äldre fasen fi nns tänder och kraniefragment från en eller fl era 

äldre individer. Av de tre tänderna från yngre individer är ingen tappad på naturlig väg. 

Det är möjligt att rester av avlidna barn kan utgöra en del i en delvis förändrad använd-

ning av platsen, där de haft en mer framträdande roll i en mindre grupp. Exempelvis 

fi nns en etnoarkeologisk studie av jägar-samlare från Australien, där avlidna barn inte 
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alltid begravts lika omgående som vuxna, utan transporterats längre innan begravning 

(Littleton & Allen 2007). Kanske har människobenen på liknande sätt representerat 

avlidna som fått fi nnas kvar i gruppen och på lokalen i form av skelettdelar?

Merparten av skallfragmenten i materialet fanns i utkastlagret, och de representerar 

åtminstone två individer. Att människodelar deponerats i utkastmiljöer är inte ovan-

ligt på mesolitiska boplatser (Larsson m fl  1981; Karsten 2001:143 f; Kjällquist 2001:64 f; 

Carlsson 2008:264 f). Att det är skalldelar eller skallar som deponerats i vattnet gör det 

också möjligt att se paralleller till fynden av uppålade skallar som påträff ats i en meso-

litisk fornsjö i Motala (Hallgren 2011). Möjligen kan även en nedslagen ekstör ingå i 

detta sammanhang. I anslutning till den nedslagna stören samt en större sten låg också 

det tyngsta exemplet på ett deponerat föremål, en välanvänd större slipsten på 4,5 kg med 

två slipytor. De fragment av människa från boplatsen som haft tillräcklig kollagenhalt 

för att kunna dateras (7030–6680 f Kr) kan vara samtida med stören (7300–6700 f Kr), 

och kanske är detta även fallet med skallfragmenten i utkastmiljön.

Det är vanligt med utkastmiljöer vid mesolitiska bosättningar, där avfall blandas 

med vad som kan tolkas som rituella nedläggelser (Karsten 2001: 123 ff ). Materialmäng-

den i lagret (112) var inte omfattande, den utgjorde omkring 10  av hela boplatsmate-

rialet. En stor del av materialet bestod troligen av utsköljda mindre fragment blandat 

med avfallsmaterial. Det fanns dock ett fl ertal föremål som avvek från den generella 

bilden av boplatsmaterialet, och en tolkning av dessa som avsiktligt deponerade, och 

sannolikt därmed symboliskt eller rituellt utplacerade i det grunda vattnet vid strand-

kanten förefaller rimlig.

I förhållande till materialets omfattning påträff ades ett större antal tyngre objekt 

i utkastlagret, i form av yxor, slipstenar och knackstenar. Flera av de större benfrag-

menten i materialet påträff ades i utkastlagret, och det är möjligt att en del av dessa 

också deponerats med rituella förtecken. Det fanns också rikligt med hornmaterial i 

utkastlagret, vilket också är vanligt i utkastmiljöer (Karsten & Knarrstöm 2003:95 f). 

Andra avvikande föremål som föreföll avsiktligt utplacerade var en stor kota av uroxe 

samt en uroxtand, en samling av ett trettiotal hasselnötter, samt 37 kraftigare spån och 

långa spånfragment från en eller möjligen två kärnor i en mycket ren kristianstadfl inta. 

Spåndepåer är inte ovanliga i mesolitiska miljöer, och förekommer exempelvis i Rönne-

holms mosse och Bökeberg (Karsten 2001:125 f; Sjöström & Hammarstrand Dehman 

2010:17 ff ). Spånen i Norje Sunnansund låg i två koncentrationer, dels vid strandkanten 

i det yngre lagret och dels i utkastlagret. Spånen i kristianstadfl inta var upp till 18 cm 

långa och 25 mm breda, och några var möjliga att återsammansätta. I fl era fall fanns 

passning mellan spån från de båda ytorna. Spånen utgjorde ett uppenbart avvikande 

material på lokalen, både i råmaterial och i utformning. Då inget liknande material har 

använts på platsen talar detta för att spånen antingen inte haft ett uttalat bruksvärde, 

åtminstone inte i det sammanhang som det övriga materialet tillkommit i, eller alter-

nativt ett mycket högt värde. De skulle möjligen kunna sakna sammanhang med det 

övriga boplatsmaterialet och ha en något senare datering, men inte senare än omkring 

6100 f Kr då lokalen översvämmats för gott. 

Sammanfattningsvis har boplatsen under den äldre fasen utgjort en mer permanent 

använd plats för en större grupp människor. Fiske har varit grundläggande för ekonomin, 

i kombination med jakt av vildsvin, rådjur, säl och kronhjort. Boplatsen kan åtminstone 

under en period ha ingått i ett säsongsbaserat fl yttmönster, som sannolikt rört sig i fl era 

riktningar. Användning av kvarts som råmaterial kan tolkas som att kontakter med grup-

per längs ostkusten eller Småland förekommit, medan användningen av sydvästskandi-

navisk fl inta talar för kontakter med sydvästra Skåne.

Under den yngre fasen är platsens karaktär mindre tydlig, men den förefaller ha 

utnyttjats färre gånger av en mindre grupp människor. Samma typer av råmaterial in-

dikerar likartade kontakter som under den äldre fasen, men ett större inslag av sydväst-

skandinavisk fl inta kan tolkas som att kontakterna med sydvästra Skåne varit mer in-

tensiva.
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Inledning och översiktlig beskrivning

Strax norr och söder om den mesolitiska boplatsen Ysane 44 låg två impediment med röj-

ningsröseområdena Ysane 79 och 80. Fornlämningen Ysane 79 låg inom ett cirka 110 × 45 m 

stort område på det södra av impedimenten och bestod av en stenröjd yta med ett 20-tal 

röjningsrösen. I undersökningsytans södra del låg en fl ack stensättningslik anläggning, 

Ysane 92, som upptäcktes i samband med den aktuella särskilda undersökningen. Vid 

sökschaktning inom impedimentet påträff ades även tre otydliga härdar, ett stolphål samt 

spridda fynd av fl inta och kvarts, vilket registrerades som boplatsen Ysane 93. Det södra 

impedimentet var ca 150 × 120 m stort och låg på en nivå mellan ca 3–4 m över dagens havs-

nivå. Den omkringliggande åkermarken låg omkring 1–1,5 m över havet. Impedimentet 

var bevuxet med ädellövsskog och hade inslag av stenblock och stentippar varav en stor 

andel var ditförda under modern tid (fi gur 125). Impedimentet avgränsades i öst, väst och 

nordväst av stenmurar.

Fornlämningen Ysane 80 bestod av ett röjningsröseområde inom ett cirka 90 × 50–80 m 

stort område inom det norra impedimentet. Totalt påträff ades 10 röjningsrösen och delar 

av tre konstruktioner som kan beskrivas som stensträngar eller jord- och stenvallar. Inom 

undersökningsområdet påträff ades även spridda fynd av fl inta och kvarts som möjligen 

härrör från en begränsad mesolitisk aktivitet i området, troligen kopplat till Ysane 44. 

Det norra impedimentet låg ca 2,5–3,5 m över havet och var ca 160 × 140 m stort. Im-

pedimentet var bevuxet med ädellövsskog och hade inslag av stenblock och stentippar 

varav en stor andel var ditförda under modern tid (fi gur 126). Det avgränsades av sten-

murar i öster, norr och söder.

 En viktig del i hur lämningarna på impedimenten ska tolkas är hur landskapet om-

kring dem sett ut och förändrats. Ysane 79 och 80 är ovanliga på så sätt att de ligger på vad 

som idag är två åkerholmar men som tidigare varit ett vattenpräglat landskap (se kapitel 

Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling, fi gur III). De båda impedimenten låg 

under tidigmesolitikum i anslutning till ett utlopp till Östersjön och vattennivåerna låg 

då som mest ca 2,5 m under dagens nivå. I samband med Littorinatransgressionen steg 

vattennivåerna och impedimenten översvämmades. Men vid tiden omkring järnålderns 

början bör vattennivåerna återigen ha sjunkit undan så att impedimenten låg torra. Un-

der början på järnåldern var Vesans vattennivåer möjligen så pass höga att det fortfarande 

fanns ett utlopp till Östersjön som passerade mellan impedimenten som eventuellt kan 

ha varit segelbart. Efterhand sjönk dock vattennivåerna och Vesans vattenspegel förpas-

sades längre åt väster. Området närmast impedimenten blev till sankmark.
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Figur 126 Norra impedimentet med 

numrerade schakt och stenlämnin-

gar. Skala 1:800.

Northern rocky hillock with numbered 

trenches and stone features.
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KUNSKAPSLÄGE OCH OMGIVANDE FOSSILA ÅKERMARKSOMRÅDEN

Flera större områden med röjningsrösen och fossil åkermark fi nns i omgivningarna till 

den aktuella platsen. Bara i Sölvesborgs kommun fi nns 95 områden med fossil åkermark 

registrerade, varav majoriteten ligger uppe på de skogsbeklädda höjderna på Ryssber-

get ca 3,5 km väster om Ysane 79 och 80. Av dessa 95 är ett 50-tal registrerade som fasta 

fornlämningar och övriga är bevakningsobjekt. Ett utmärkande drag för många av dessa 

lämningar är att de består av spår från både äldre och yngre odling, där områden med 

röjningsrösen av äldre karaktär (hackerörstyp) blandas med röjningsrösen kopplade till 

sentida historiskt jordbruk. Uppe på Ryssberget fi nns även exempel på stensättningar 

som är registrerade inom eller i direkt anslutning till röjningsröseområden, bland annat 

Gammelstorp 30:1 och 56:1. Ett annat exempel är röjningsröseområdet Sölvesborg 60:1 

där en del av röjningsrösena enligt FMIS beskrivs som påtagligt gravliknande.

Generellt är dock kunskapen om förhistoriska röjningsröseområden i Blekinge län 

begränsad. En orsak till detta är att forskningen sent kom att uppmärksamma dem, 

samtidigt som det i den tidigaste forskningen på 1980-talet framfördes att röjningsröse-

områdena under högsta kustlinjen troligen inte i någon större omfattning var förhistor-

iska (Jönsson & Åstrand 2008:22f; Jönsson 2010:8). Att förhistoriska röjningsrösen var 

sällsynta under högsta kustlinjen tolkades utifrån att man menade att de moränbundna 

höjderna hade sållats fria på fi nsediment och gjort dem mindre lämpade för odling än 

vad fallet var ovanför den högsta kustlinjen (Tollin 1989:56f). Bristen på reviderings-

inventering i länet påverkade även, där det först inom ramen för Skog och Historia-pro-

jektet på 2000-talet skedde en registrering av fossil åkermark (Jönsson 2010:8). Dessa 

faktorer har gjort att endast ett fåtal arkeologiska undersökningar har berört röjnings-

röseområden i Blekinge län, varav de nedanstående är några exempel.

År 1988 genomfördes undersökningar i Vambåsamo, Förkärla socken, Ronneby kom-

mun där ett mindre område med röjningsrösen även kom att beröras. Inget av de röj-

nings-rösen som undersöktes daterades men boplatslämningar i anslutning hamnade i 

övergången mellan äldre och yngre bronsålder och röjningsrösena tolkades vara samtida 

med dessa. Bengt Söderberg menade vidare att det fossila åkermarksområdet troligen 

hörde samman med ett intilliggande område med gravar (Söderberg 1993).

I samband med en särskild undersökning inför sträckningen av väg E22 förbi Sölves-

borg år 2000, berördes förutom boplatser även två röjningsrösen som undersöktes genom 

snittning, vilka av rapportförfattarna tolkades tillhöra äldre järnålder (Wallin m fl  2000).

Den första undersökningen i Blekinge som primärt berörde ett fossilt åkermarksom-

råde med fokus på odling och röjningsrösen skedde år 2008 av åkermarken RAÄ 175 i 

Listerby socken. Resultatet från denna undersökning påvisade att den första odlings-

röjningen av sten på platsen genomfördes under äldre bronsålder. Denna odlingsröj-

ning intensifi erades sedan under yngre bronsålder och in i förromersk järnålder (Jöns-

son & Åstrand 2008).

År 2010 undersöktes två angränsande röjningsröseområden i Bubbetorp, RAÄ 42 

och 44 i Rödeby socken. Fornlämningen bestod av oregelbunden fossil åkermark med 

röjningsrösen, stensatta naturliga terrasskanter och diff usa odlingsterrasser i samband 

med en höjd. Fyra röjningsrösen undersöktes och dateringarna påvisade ett kontinu-

erligt bebott landskap med odling från bondestenålder och långt in i historisk tid. En 

huvudfas av stenröjningen hade dock genomförts under medeltid (Jönsson 2010).

År 2011 genomfördes en undersökning av det fossila åkermarksområdet Ysane 35:1 

som låg vid Lussabacken norr, ca 1 km söder om Norje Sunnansund. Den fossila åker-

marken låg bland annat i samband med en järnåldersmiljö med fl era påträff ade spår 

efter huskonstruktioner. Ingen av de undersökta odlingslämningarna kunde dock tyd-

ligt dateras till järnålder även om det troligen bör ha bedrivits agrar verksamhet i anslut-

ning till boplatsen. De äldsta spåren som kunde beläggas var årderspår under ett kultur-

lager från järnåldern. Ysane 35:1 utgjordes i övrigt av terraskanter med ansamlingar av 

röjningssten och röjningsrösen som i ett fall daterades till tidig medeltid. Vidare kunde 

också en odling beläggas till senare historiska perioder.
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HISTORISK MARKANVÄNDNING OCH KARTMATERIAL

Hur den historiska markanvändningen såg ut i de fuktiga och vassrika områdena runt 

omkring Vesan fi nns beskrivit i Lunds stifts landebog från 1569. Där framträder det 

att marken omkring Vesan utnyttjades som sankängar för foder, täkt och bete. Vassen 

sågs som en viktig resurs och bladvass/rörvass skördades som foder och som taktäck-

ningsmaterial ända in i 1900-talet. Under 1800-talet framkom dock tankar på att få ner 

vattennivåerna i området för att på så sätt utöka åkermarken. Dessa tankar blev reella 

år 1927 då en pumpstation invigdes och omfattande utdikningar påbörjades (Persson 

1999:89ff , se ävenVesanbassängen dräneras och odlas upp).

Inom Norje bys ägor Sunnansund fi nns i övrigt inga registrerade odlingslämningar. 

På den äldsta lantmäterikartan över detta område, storskifteskartan från 1807, ligger 

odlingsmarken i anslutning till och öster om landsvägen mellan Norje by och Ysane 

by (fi gur 127; LMS Ysane sn I39–4:2/LMM 10–ysa–4). Inom odlingsmarken har lant-

mätaren markerat en mängd troliga odlingslämningar i form av röjningsrösen och spår 

av ett utbrett tegskifte. Väster om odlingsmarken ligger ängsmarken, som sträcker sig 

ända ut till Vesan. Tillsammans har de utgjort Norje Sunnansunds inägor. Pär Con-

nelid har gjort en översiktlig analys av kartan och menar att södra hälften av södra gär-

det har en stor del impediment som i hög grad uppvisar den högsta boniteten. Detta är 

anmärkningsvärt och han menar att detta kan tyda på att bebyggelse har funnits här 

tidigare (Connelid 1999:84). I så fall har den haft en lokalisering till området mellan 

byarna Norje och Ysane. På lantmäterikartorna från 1700- och 1800-talet sträcker sig 

byarnas odlade mark som ett sammanhängande bälte mellan dem utan någon naturlig 

delning. Gränsen mellan byarna går rakt igenom denna åkermark, vilket också måste 

betraktas som anmärkningsvärt. Expansionen av åkermark i byar har i allmänhet ut-

gått från byns närområde för att successivt ta upp nya odlingar av mer perifer karaktär. 

I de äldre lantmäteriakterna döljer det sig troligen en äldre bebyggelsestruktur som har 

föregått eller kompletterat det medeltida bylandskapet.

En liten del åkermark har legat upp mot sundet mellan Vesan och Östersjön, men i 

området närmast undersökningsområdet Norje Sunnansund har det bara funnits ängs-

mark förutom några mycket små åkerlyckor. Öster om åkermarken har utmarken sträckt 

sig ut till Östersjön och har omfattat ungefär halva byarealen söder om Norjesundet.

Nästa lantmäterihandling över området är laga skiftesförrättningen från 1847 (fi gur 

128; LMS Ysane sn I39–4:6/LMM 10–ysa–25, se även fi gur XX, kapitlet Klimat, strand-

förskjutning och landskapsutveckling). På denna karta har lantmätaren ägnat ett större 

intresse åt utmarken än vid det tidigare storskiftet genom att återge en hög detaljerings-

grad av områdets karaktär. Detta gäller området mellan Lörbyvägen och åkermarken 

på storskifteskartan dvs gränsen för inägorna. Området karakteriseras uppenbarligen av 

en större mängd rösen av varierande storlek. Det kan även i vissa fall röra sig om större 

block och en säkrare bedömning av området kräver en analys av beskrivningen till kar-

tan. Området förefaller emellertid ha odlats innan det blev lagt som utmark. Huruvida 

marken varit tegskiftad går inte att avgöra, men det förefaller inte troligt.

Med utgångspunkt i kartan från 1847 är det möjligt att det även funnits gravar på 

den tidigare utmarken. Detta går naturligtvis inte att avgöra enbart utifrån lantmätarens 

markeringar på kartan, men där fi nns större rösen, alternativt stenblock, markerade. I 

somliga har även mittblock markerats. En uppgift från början av 1900-talet pekar på 

att ett antal urnegravar har hittats vid sandtäkt på utmarken nära gränsen mot Lörby 

utmark (FMIS Ysane 22:1).

Den skisserade bilden måste relateras till topografi  och strandlinjeförskjutningar i 

området. Stora delar av förhistorien har området legat under vatten. Den äldre lands-

vägen har till stor delar följt dagens 5-meterskurva och det högsta partiet har legat strax 

öster om vägen, dvs där den centrala jordbruksmarken låg omkring 1800 (fi gur 129). 

Sannolikt har vägen anlagts intill Vesans strand, som bör ha legat här under senare delen 

av bronsåldern eller början av järnåldern (fi gur 130).
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Figur 127 Storskift eskartan från 1807. 

©LMV dnr i2014/00931, © LMV 2015.

Cadastral map from 1807.

Norra impedimentet

Södra impedimentet
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Figur 128 Laga skift eskarta från 1847. 

©LMV dnr i2014/00931, © LMV 2015.

Cadastral map from 1847.

Norra impedimentet

Södra impedimentet
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METOD OCH GENOMFÖRANDE INOM DE FOSSILA ÅKERMARKSOMRÅDENA

Inom de båda impedimenten genomfördes en översiktlig kartering/rekognoscering 

där synliga odlingselement och strukturer mättes in med RTK GPS. Denna kartering 

genomfördes även delvis utanför undersökningsområdet, eftersom det var viktigt att 

försöka få en sammanhängande bild över de odlingsstrukturer som gick att uttyda. De 

röjningsrösen som sedan valdes ut för undersökning avsågs att spegla variationen och den 

huvudsakliga karaktären hos de båda fossila åkermarksområdena. Urvalet utgick även 

från vilka röjningsrösen som hade undersökts vid förundersökningen år 2010. Undersök-

ningen av röjningsrösena utfördes genom att ett schakt drogs tvärs genom röjningsröset 

med grävmaskin, så att man fi ck en tydlig sektion där såväl röjningsrösets uppbyggnad 

som lagerbild framgick. Sektionerna rensades också för hand. Schaktet drogs också en 

bit utanför röjningsrösenas kanter så att det med tydlighet framgick hur relationen var 

till de omkringliggande jordlagren, detsamma gällde även djupet på schakten. Profi len 

i röjningsrösena dokumenterades genom handritning och digitalt översiktsfoto.

De påträff ade stensträngarna undersöktes genom att dessa först avtorvades med 

grävmaskin och sedan rensades fram helt i plan för hand. Detta för att inte förfl ytta för 

mycket stenmaterial och för att få fram en tydlig bild av dem. Även omkringliggande 

markytor runt stensträngarna schaktades och handrensades. De dokumenterades i plan 

genom inmätning och fotografering. Stensträngarna snittades sedan med grävmaskin 

så att deras uppbyggnad och förhållande till omkringliggande marklager synliggjordes. 

Sektionen dokumenterades sedan genom handritning och digitalt översiktsfoto. Efter 

dokumentationen schaktades stensträngarna bort för att kunna se möjliga underlig-

gande konstruktioner eller fynd.

En sökschaktning genomfördes inom både Ysane 79 och 80 med grävmaskin. Sök-

schaktningen inom impedimenten hade som mål att försöka hitta under mark dolda 

lämningar såsom jord- och stenvallar/stensträngar. Inom Ysane 79 avsåg schaktningen 

också att undersöka förekomsten av boplatslämningar. Detta eftersom det påträff ades 

ett eventuellt stolphål vid förundersökningen. Efter maskinavbaningen rensades schak-

ten översiktligt för hand med fyllhammare och i vissa fall även med skärslev. Totalt drogs 

schakt motsvarande ca 225 m² inom Ysane 79. Vid och omkring den stensättningsliknande 

anläggningen Ysane 92 schaktades även 550 m². Inom Ysane 80 schaktades totalt 582 m², 

se fi gur 125 och 126 för schaktplaner för respektive impediment.

PROVTAGNING

Vid den aktuella undersökningen togs jordprover från marken under odlingslämnin-

garna för att få fram material till vedanatomisk analys samt ¹⁴C-datering. Även pollen-

prov togs i ett urval av röjningsrösena.

Vid datering av röjningsrösen avser man ofta att fånga den fas som föregått röjnings-

rösets anläggande, detta genom att ta prover från den understa delen av röset. Det kol 

som då dateras kan tillhöra den röjningsbränning som föregått stenröjningen, även om 

det inte kan uteslutas att kolet kan vara från andra äldre faser. Kolet som dateras från 

röjningsrösen tillhör alltså en öppen kontext, vilket i sin tur innebär att det är viktigt 

att datera ett tillräckligt antal kolprover för att inte få ett missvisande slumpmässigt 
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Undersökningsområde 2011 och 2012

Strandlinje +1 m

Strandlinje +2 m

Figur 130 Laga skift eskarta från 1847 (©LMV 

dnr i2014/00931, © LMV 2015), överlagrad 

med havsnivåerna +1 respektive +2 m över 

den nutida strandlinjen. Havsnivåerna är 

genererade av Nils-Olof Svensson, Hög-

skolan i Kristianstad, med hjälp av LIDAR-

terrängmodellen [LIDAR-data: © Lantmä-

teriet i2012/892] och kartan har framställts 

av Anna Broström.Skala 1:30 000.

Cadastral map and sea level +1 and +2 m a.s.l.
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resultat (Lagerås 2000; Lagerås 2002). Likaså är det viktigt att datera fl era odlingsele-

ment då fossila åkermarksområden kan ha nyttjats under många faser.

I de röjningsrösen och stensträngar som valdes ut för datering har två jordprover ifrån 

varje anläggning tagits ut. Proverna har tagits från den stratigrafi skt understa delen av 

odlingselementen, i samband med de nedersta stenarna, det vill säga ifrån den nivå som 

tolkades höra till anläggningsfasen. Ett odlingselement inom Ysane 79 samt två inom 

Ysane 80 valdes ut för dateringen. Sedan tidigare fanns även dateringsunderlag från 

förundersökningen då två anläggningar daterades från varje impediment.

Jordproverna fl oterades sedan så att ett tillräckligt stort urval av kolbitar kunde 

plockas ut för vedartsanalysen. Vedartsanalysen genomfördes sedan av Ulf Strucke, 

RAÄ UV mitt. Vid vedartsanlysen plockades kol med så låg egenålder som möjligt ut 

för dateringen. ¹⁴C-dateringen utfördes av Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Pollenprover togs i ett urval av odlingselementen. Proverna avsågs att få fram data 

för att kunna belysa den lokala vegetationsutvecklingen i området och försöka belysa 

den agrara aktivitet som pågått. De aktuella proverna togs i form av pollenstegar. Fem 

till sex prover togs i rad i varje utvald anläggning så att en stege genom fl era nivåer ner 

till den underliggande rostjorden provtogs.

Resultat från det södra impedimentet

Fornlämningen Ysane 79 på det södra impedimentet utgjordes av ett 20-tal röjningsrösen 

som var 2 till 4 m i diameter och 0,1 till 0,4 m höga, se fi gur 131 för anläggningsplan. 

Karaktären på dessa var delvis olika där låga, fl acka och något övertorvade röjningsrösen 

låg tillsammans med mer ytligt liggande ansamlingar av röjningssten. Röjningsrösena 

var spridda och låg inom ett förhållandevis plant område på impedimentet. Vid den 

nu genomförda särskilda undersökningen undersöktes fyra röjningsrösen, A200, A2353 

A3736 samt A3744. Inom impedimentet framträdde även ett åkerhak. Detta låg strax 

utanför undersökningsområdet i sluttningen direkt söder om impediment.

De röjningsrösen som valdes ut för undersökning avsåg att representera karaktären 

för Ysane 79 där urvalet gjordes utifrån röjningsrösenas utformning och läge. Sedan tidi-

gare hade även två röjningsrösen undersökts vid förundersökningen år 2010, FU A6697 

och FU A6715. Dessa kommer även kort att presenteras i den följande rapporteringen.

RÖJNINGS- OCH ODLINGSSTRUKTURER

Röjningsrösena var lokaliserade till den östra delen av impedimentet, vilket var ett rela-

tivt plant område. De låg förhållandevis spridda och bildade inte någon tydlig struktur. 

Marken mellan rösena var delvis stenröjd och de låg i ett mörkt humöst brunjordlikande 

och odlingspåverkat lager. Den västra delen av impedimentet var i jämförelse med den 

östra delen påtagligt mer stenbunden, vilket även framträdde vid en sökschaktning inom 

den västra sidan av impedimentet vid en förundersökning 2011.

Ett svagt markerat åkerhak upptäcktes inom det södra impedimentet (se fi gur 131). 

Detta låg i den södra slänten till impedimentet strax utanför undersökningsområdet. 

Det var cirka 30 m långt och löpte i en öst–västlig riktning. Kanten utgjordes av en 

mycket svag upphöjning med enstaka upplagda stenar mellan 0,40–0,90 m i storlek. I 

den västra delen sammanföll denna med ett röjningsröse av stentippskaraktär. Samman-

taget bedömdes åkerhaket vara kopplat till ett sent historiskt åkerbruk och uppodlandet 

av den omgivande låglänta marken.
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Figur 131 Plan över det södra impedimentet med 

alla lämningar. Skala 1:600.

Map of the southern rocky hillock with all fea-

tures.
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Det historiska jordbruket framträder även på storskifteskartan från år 1807 där en liten 

åkerlycka låg utsatt inom det södra impedimentet (fi gur 127; Rudebeck m fl  2010:84). Vid 

den nu genomförda undersökningen påträff ades också enstaka röjningsrösen/stentippar 

av sentida karaktär, exempelvis A3744. Vid metalldetektering återfanns även sentida järn-

föremål under röjningssten i den södra delen av impedimentet.

De stenmurar som låg i kanterna på impedimentet vittnar vidare om en sentida ak-

tivitet inom och i anslutning till impedimentet. Likaså de av allt att döma maskinlagda 

ansamlingarna av större stenblock som troligen kommer från de närliggande åkrarna. 

Huvuddelen av dessa sentida odlingsspår bör ha uppkommit i samband med Vesans 

uppodling.

Röjningsröse A200

Röjningsröset A200 låg på den sydöstra delen av impedimentet och hade en utbredning 

på ca 3 × 2,5 m (fi gur 131). Röjningsröset var närmast helt övertorvat, fl ackt och stack upp 

ca 0,20 m ovan omkringliggande marknivå. Stenstorleken i fyllningen var blandad och 

bestod av sten mellan 0,10–0,5 m. En större sten, ca 0,80 m i diameter, låg i rösets södra 

del. Stenen delade sig vid undersökningen. Stenmaterialet var relativt glest med mycket 

inblandning av humös jord och bitvis mycket rötter, se fi gur 132 och 133. Schaktet drogs 

i nord–sydlig riktning och den östra profi len dokumenterades. Röjningsröset var upp-

byggt av tre till fyra skikt med sten.

Figur 132 Den östra sektionen av A200. 

1) Förna. 2) Mörkt grå, lätt humös sand 

med inslag av rötter. Lagret är kopp-

lat till rösets stenmaterial. 3) Mörkt 

gråbrun, lätt humös sand som tol-

kas som odlingspåverkad. Lagret låg 

på samma nivå som rösets stenmate-

rial. 4) Gråbrun sand, tolkas som en 

möjligt bevarad äldre markhorisont, 

eventuellt en äldre odlingsyta som 

inte är lika omrörd som ovanliggande 

lager. Denna var som tjockast direkt 

under röset och saknades söder om 

anläggningen, vilket kan bero på att 

röset skyddat lagret 5) Beige/orange 

sandig silt. 6) Vitgrå sand.

The eastern section of A200. 1) Raw 

humus litter. 2) Dark-grey, slightly 

humic sand with traces of roots. The 

layer is related to the cairn stones. 3) 

Dark greyish-brown, slightly humic 

sand, probably aff ected by agricul-

ture. 4). Greyish-brown sand, inter-

preted as a preserved ancient ground 

surface, possibly an ancient field bet-

ter preserved than the layers above. 

This layer was thickest directly under 

the cairn and was absent to the south 

of the feature, probably because 

the cairn has preserved the layer. 5) 

Beige-orange sandy silt. 6) Whitish-

grey sand.

Figur 133 Röjningsröset A200 snittat 

vid undersökning. Foto mot öster.

Clearance cairn A200 cut during the ex-

cavation. Photo facing east.
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Figur 134 Den östra sektionen av 

A2353. 1) Överst låg ett förnalager som 

täckte större delen av röset. 2) Gråbrun 

mycket porös sandig silt. 3) Gråbrun 

relativt kompakt sandig silt, mycket 

fet till skillnad från lager 2. 4) Gråbrun 

lätt humös sandig silt av brunjords-

liknande karaktär. Lagret tolkas som 

odlingspåverkat. 5) Svartbrun kom-

pakt siltig sand med inslag av sot och 

kol som låg direkt under röjnings röset. 

Lagret sammanföll med lager 6) som 

utgjordes av brun siltig kompakt sand 

och tolkades som en möjligen äldre 

markhorisont, eventuellt en äldre 

odlingshorisont. 7) Ljust brunorange 

siltig sand. 8) Vitgrå hård alv.

The eastern section of A2353. 1) Raw hu-

mus litter which covered most parts of 

the cairn. 2) Greyish-brown very porous 

sandy silt. 3) Greyish-brown, rather 

dense sandy silt, much higher clay-

content than layer 2. 4) Greyish-brown 

slightly humic sandy silt with a brown 

soil-like quality, probably aff ected by 

agriculture. 5) Blackish-brown dense 

silty sand with traces of soot and coal 

which was directly under the clearance 

cairn. The layer converged with layer 6) 

which consisted of brown dense sand 

and was interpreted as an ancient 

ground surface, perhaps cultivated. 7) 

Lightly brownish-orange silty sand. 8) 

Whitish-grey hard subsoil.

Figur 135 Sektion av röse 2553 mot 

öster.

Section of the cairn 2553, facing east.

Pollenstege PK3390 PK3391

0 4 6 m2

1

2
3

4 4

5

6
7

8

6

Röjningsröse A2353

A2353 låg i den nordvästra delen av det fossila åkermarksområdet och hade en stor-

lek på 3,2 × 2,7 m med en närmast rund form, se fi gur 131. Röjningsröset var till stor del 

övertorvat, fl ackt och med en höjd på ca 0,20–0,30 m med enstaka uppstickande ste-

nar som var synliga innan avtorvning. Stenmaterialet i röset var blandat med en storlek 

mellan 0,05–0,65 m. Schaktet drogs i nordöst–sydvästlig riktning där rösets östra pro-

fi l dokumenterades, se fi gur 134 och 135. I röjningsröset gick fl era nivåer att urskilja där 

stenmaterialet låg i tre till fyra skikt, som möjligen representerade fl era påbyggnadsfaser.

Sammantaget visade det sig att lagret med odlingspåverkad jord (4) sammanföll med 

röjningsröset och låg i samma nivå som rösets stenmaterial. Stenröjningen och påbyg-

gandet av röset hade troligen genomförts i fl era omgångar, där dock tiden mellan varje 

röjning inte behöver vara lång.

Två kolprov från röjningsröse A2353 ¹⁴C-daterades. De båda kolproverna, PK3390 

och PK3391, togs i den mellersta delen av lager 5 under själva röjningsröset, där syftet var 

att urskilja den möjliga röjningsbränning som skett innan anläggandet av röset. Dessa 

båda prover blev samstämmiga i sin datering till 400–550 e Kr samt 420–570 e Kr, vilket 

i huvudsak motsvarar folkvandringstid.

En pollenstege togs även i röjningsröset, där de övre fyra proven visade pollen knutna 

till odling och bete/slåtter, se bilaga 7. Bland annat påträff ades råg och bovete. Det undre 

provet hade en låg andel pollen. Det togs i vad som tolkades som ett lager med ingen eller 
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mycket begränsad kulturpåverkan. Att just råg och bovete fanns i samma lager som da-

teringarna till folkvandringstid visar på att kolet som troligen daterades inte tillhör rösets 

anläggningsfas utan rörts omkring vid odling och är äldre än röset. Bovetet är en gröda 

som generellt bedöms ha introducerats under medeltid och minskade sedan successivt i 

användning under slutet av 1800-talet. Råg anses generellt vara introducerat under slutet 

på järnåldern. Inga odlingsindikatorer kopplade till folkvandringstid påträff ades således. 

En viss infi ltration från ovanliggande lager kan dock inte uteslutas.

Röjningsröse A3736 samt A3744

A3736 samt A3744 låg i den mellersta delen av det fossila åkermarksområdet i direkt 

närhet till varandra, se fi gur 131. Anläggningen A3744 var en ytligt liggande stentipp 

som bedömdes vara av sentida karaktär. Stenen i A3744 var obetydligt övertorvad och 

var mellan 0,10–0,15 m i storlek. Stenmaterialet låg samlat i förnan i två till tre skikt. 

Storleken på röjningsröset/stentippen var ca 1,5 m i diameter.

A3736 var oval till formen, ca 2 × 3 m, och utgjordes av sten mellan främst 0,10–0,20 

m i storlek. Detta röjningsröse bedöms vara äldre men med påförd odlingssten från en 

senare period, troligen samtidigt som A3744 uppförts. Anledningen till att A3736 tolkas 

som äldre är att detta till skillnad från A3744 hade en nivå som låg under förnan, se fi gur 

136 och 137. Schaktet drogs i öst–västlig riktning där södra profi len dokumenterades.

Att lager 4 var tjockare under A3736 kan tolkas som att det bevarats bättre där och 

legat mer skyddat. I samband med A3736 framkom även fynd av slagen fl inta, avslag 

och avfall samt ett par patinerade spånfragment som troligen är mesolitiska och inte 

kopplade till röjningsröset.

Figur 136 Sektion av A3744 och A3736. 

1) Förna. 2) Svartbrun bitvis mycket 

porös siltig sand med inslag av sot 

och kol. 3) Mörkbrun kompakt siltig 

sand med inslag av sot och kol. 4) Ljust 

brungrå kompakt siltig sand. Enstaka 

kolfragment. Tolkas som ett mind re 

omrört lager, eventuellt en äld re 

markhorisont. 5) Vitgrå siltig sand.

Section of A3744 and A3736. 1) Raw hu-

mus litter. 2) Blackish-brown, partly 

very porous sand with traces of soot 

and coal. 3) Dark-brown dense silty 

sand with traces of soot and coal. 4). 

Light-brownish-grey dense silty sand 

with isolated traces of coal. This layer 

was interpreted as a less disturbed 

layer, possibly an ancient ground sur-

face. 5) Whitish-grey silty sand.

Figur 137 Bilden visar röse A3744 till 

vänster i bilden samt röse A3736 till 

höger. Foto mot söder.

Photograph showing cairn A3744 to 

the left  and cairn A3736 to the right. 

Photo facing south.

A3744 A3736
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UNDERSÖKTA RÖJNINGSRÖSEN VID FÖRUNDERSÖKNINGEN ÅR 2010

Vid förundersökningen år 2010 undersöktes två röjningsrösen, FU A6697 och FU A6715. 

De båda röjningsrösena låg i den norra/centrala delen av Ysane 79, se fi gur 131. Någon 

omtolkning av röjningsrösena har inte gjorts (Rudebeck m fl  2010:82ff ).

Röjningsröse A6697

Röjningsröset A6697 var uppbyggd av ett enkelt lager sten och var 2,4 m i diameter, 0,1 

m högt och låg i anslutning till ett större block (Rudebeck m fl  2010:85). Dess nordöstra 

profi l dokumenterades, se fi gur 138. Tre prover för vedarts- och kolanalys togs varav prov 

6819 och 6820 som togs i det som tolkades som en äldre markyta analyserades. Dessa 

¹⁴C-daterades till 250–410 e Kr respektive 1670–1950 e Kr.

Röjningsröse A6715

Röjningsröset A 6715 var uppbyggd av två till tre lager sten och var 3,3 m i diameter och 

0,3 m högt och låg i vägområdets östra del, se fi gur 139. Dess östra profi l dokumenterades 

(Rudebeck m fl  2010:85f). Prov för vedartsanalys och koldatering togs i nedre halvan av 

lager 3 som tolkades som en äldre markhorisont. De prover som analyserades var 6862 

samt 6863. Dessa daterades till 390–540 e Kr samt 1660–1960 e Kr.

Figur 138 Sektion av A6697 mot nord-

öst. Vid förundersökningen tolkades 

sektionen som en odlad brunjords-

profil. 1) Genom röset gick ett brun-

svart, humöst och poröst lager av 

sand. 2) I den nordvästra kanten låg 

ett lager av brun mer kompakt sand. 3) 

Under och intill rösets understa stenar 

fanns ett lager av brunsvart kompakt 

sand. Lagret tolkades med en viss 

osäker het som en äldre odlingsyta. 5) 

Där under fanns rostfärgad, kompakt 

siltig sand.

Section of A6697 facing north-east. Dur-

ing the preliminary archeological exca-

vation the section was interpreted as 

a brown soil section. 1) All through the 

cairn was a brownish-black, humic and 

porous layer of sand. 2) In the north-

western edge was a brown even more 

compact sand. 3) Under and close to 

the bottommost stones of the cairn 

was a layer of brownish-black compact 

sand. This layer was interpreted as a 

possible ancient cultivated surface. 5) 

Underneath this was a layer of rust-col-

oured, compact silty sand.

Figur 139 Sektion av A6715 mot öster. Vid förundersökningen tolkades lagren på följande sätt: 1) Förna. 

2) Mörkbrun humös, porös sandig silt. Lagret tolkades som kopplat till rösets stenmaterial. 3) Detta 

lager tolkades som en ursprunglig markhorisont och låg i samband med rösets understa lagda stenar. 

4) Mörkt svartbrun lucker sandig silt med sot och kol. 5) Under röset fanns ett lager av rödbrun sandig 

morän. 6). Alv i form av vitgrå, kompakt sandig morän.

Section of A6715 facing east. At the preliminary archaeological excavation the layers were interpreted 

as follows: 1) Raw humus litter. 2) Dark-brown humic, porous sandy silt. The layer was interpreted as 

being associated with the stone-filling of the cairn. 3) This layer was interpreted as an ancient ground 

surface and was connected to the bottom layer of stones in the cairn. 4) Dark blackish-brown loose 

sandy silt with soot and coal. 5) Beneath the cairn was a layer of reddish-brown sandy till. 
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BOPLATSLÄMNINGAR OCH FYND

Sökschaktningen som genomfördes på det södra impedimentet resulterade i att ett 

spritt fyndmaterial samt ett fåtal boplatsanläggningar påträff ades. Boplatsanläggnin-

garna utgjordes av ett stolphål (A20529) samt tre otydliga härdrester (A9964, A20510, 

A9813). Jordprover togs från samtliga anläggningar, men då anläggningarna var diff usa 

gjordes inga dateringar eller andra analyser (se fi gur 131 samt bilaga 14 för anläggnings-

beskrivning).

I samband med sökschaktningen påträff ades även ett mesolitiskt fyndmaterial inom 

de södra delarna av impedimentet. Detta material låg främst spritt i den nedre delen av 

brunjorden och bedömdes tillhöra en mesolitisk aktivitet inom impedimentet och bo-

platsen Ysane 93. Vid en förundersökning av tilläggsytor 2011 inom den västra delen av 

impedimentet påträff ades två härdar (A569 och A1082, fi gur 131). En av härdarna dater-

ades till 575–660 e Kr. De påträff ade fynden och anläggningarna fördes till Ysane 93.

Resultat från det norra impedimentet

Fornlämningen Ysane 80 på det norra impedimentet utgjordes sammantaget av ca 8 

röjningsrösen samt fyra stensträngar eller jord- och stenvallar. Rösena var 2,5 till 4,5 m i 

diameter och 0,1 till 0,2 m höga. Jord- och stenvallarna/stensträngarna var mellan 4 och 

25 m långa och 1–1,5 m breda. Odlingslämningarna låg inom impedimentets östra del 

där topografi n utgjordes av ett till största del plant område men med ett mindre höjd-

parti längst i öster och en mindre sänka direkt norr om denna, se fi gur 140.

Totalt tre röjningsrösen och fyra partier av stensträngar undersöktes. Röjningsrösena 

som undersöktes var A5483, A4978 och A10661. Stensträngarna var A10608 och A10639 

samt A3835 och A3876. Sedan tidigare hade ett röjningsröse och en jord- och stenvall 

undersökts vid förundersökningen år 2010, FU A5143 och FU A5151. Dessa kommer att 

kort redovisas för att skapa en helhetsbild.

RÖJNINGS- OCH ODLINGSSTRUKTURER

Röjningsrösena låg inom den södra delen av impedimentet i ett förhållandevis plant 

område där det fanns ett mindre höjdparti i öster. I den sydvästra delen av impedi-

mentet, fanns en yta som var tydligt stenfri och helt saknade röjningsrösen, se fi gur 

141. Röjnings rösena var i övrigt förhållandevis spridda. Stensträngarna låg i kanten norr 

om det lilla höjdpartiet och fortsatte nedanför åt väster. Strax norr om stensträngarna 

låg en mindre sänka. Ytan strax norr om stensträngarna var till stor del täckt av sentida 

sprängsten och stentippar och det gick därför inte att klargöra ifall en röjning tidigare 

genomförts även där. Möjligen indikerar stensträngarna en gräns i kanten på en eller 

fl era eventuella odlingsytor, där de alltså utgörs av ansamlingar av röjningssten. Det 

fanns inte några tecken på att stensträngarna ingick i någon parcellindelning. Det kan 

dock inte uteslutas att delar av stensträngarna fungerat som gränsmarkeringar. Sten-

strängarna tolkas även tillhöra olika faser och kan därmed ha haft olika funktion. De 

västra och östra delarna av impedimentet var tydligt mer stenbundna. En röjning har 

alltså primärt utförts i den mellersta, södra och eventuellt norra delen av impedimentet.

Den historiska aktiviteten inom åkermarken i anslutning till impedimentet avteck-

nades genom kallmurade och bitvis ihoptippade stenmurar av sen historisk karaktär. I 

den mellersta, norra och östra delen låg större ytor täckta av sprängsten. Inom impedi-

mentet låg även spridda ansamlingar av större stenblock som troligen maskinellt tagits 

bort från de närliggande åkrarna. Det historiska kartmaterialet som fi nns att tillgå 

påvisar dock inte några tecken på ett åkerbruk inom impedimentet.



287287

Röjning och markanvändning under järnålder och historisk tid

Figur 140 Plan över det norra impedi-

mentet med alla odlingslämningar. 

Skala 1:400.

Map of the northern rocky hillock with 

all agricultural features included.
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Stenpackning/röjningsröse A5483

Anläggningen A5483, som primärt tolkades som ett röjningsröse, påträff ades relativt 

ytligt under förnan vid sökschaktning i den östra delen av impedimentet, där den låg 

på ett höjdparti i en svag sluttning intill några större stenblock, se fi gur 140.

Röjningsröset var närmast ovalt i plan med en storlek på 2,2 × 1,7 m, med sten mellan 

0,08–0,25 m i storlek som låg i ett till två lager. Stenmaterialet i röjningsröset var väl-

lagt, fl ackt och tätt med något som kan tolkas som en kantkedja, se fi gur 142 och 143. 

Detta gjorde att A5483 särskilde sig ifrån de övriga röjningsrösena inom impedimentet. 

För att närmare ta reda på karaktären på röset undersöktes det för hand där först halva 

anläggningen plockades ner innan snittning och därefter undersöktes den resterande 

andra halvan efter att sektionen dokumenterats. Inga fynd påträff ades. Schaktet drogs 

i öst–västlig riktning där södra profi len dokumenterades.

Två kolprov togs vid A5483. De båda proverna togs under två stenar som utgjorde 

de understa i stenpackningen. Genom detta avsågs proverna representera anläggandet 

av röset. Proverna togs dock i det brunjordslikande odlingslagret och inte i någon ur-

sprunglig markyta. Det ena provet (PM12636) daterades till 400–550 e Kr medan det 

andra (PM12637) bestämdes till 1390–1450 e Kr.

Röjningsröse A4978

A4978 låg i den nordvästra delen av undersökningsområdet (se fi gur 140). Röjnings-

röset var ovalt med en storlek i plan på ca 3x4 m. Stenmaterialet låg i ett till två lager 

och bestod av sten mellan 0,15–0,50 m. Precis som A5483 låg A4978 relativt högt upp 

i det som tolkas som ett brunjordslikande odlingslager. Röjningsröset överlagrade två 

stensträng ar (A3835 och A3876) och tolkas utifrån sitt ytliga läge vara kopplat till en 

yngre fas av röjning (se fi gur 144 och 146).

Röjningsröse A10661

Det aktuella röjningsröset låg i en svag norrsluttning som löpte ner mot en mindre våt-

marksänka, direkt norr om stensträngen A10608. Röjningsröset var relativt litet, ovalt 

till formen och med en storlek på 1,8 × 2,30 m. Stenmaterialet låg relativt ytligt i det 

tjocka brunjordslikande lagret i ett till två skikt. Stenstorleken varierade mellan 0,15–

0,30 m, se fi gur 145 samt fi gur 148.

A10661 framträdde som relativt vällagt i plan, vilket gjorde att den halvan som var 

kvar efter snittningen även grävdes i efterhand. Tolkningen att det rörde sig om ett 

röjningsröse faststod. Inga fynd hittades.

Figur 141 En tydligt stenfri yta på det 

norra impedimentets sydvästra del, 

som till största del låg utanför under-

sökningsområdet. Till vänster syns 

det lilla höjdpartiet som stensträng-

arna låg norr och väst om. Foto mot 

nordost.

An area noticeably cleared of stone in 

the south-western part of the rocky 

hillock, largely outside of the excava-

tion area.To the left  is a small hillock 

that had stone walls to the north and 

west. Photo facing north-east.
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Figur 142 Sektion av A5483 mot söder.

1) Mörkbrun kompakt humös sand med 

inslag av sot och kol vilket togs bort i 

samband med att anläggningen togs 

fram i plan. Den övre streckade linjen är 

ungefär ursprunglig marknivå. Lagret tol-

kades som ett brunjordslikande och od-

lingspåverkat lager. 2) Samma som lager 

1 fast något kompaktare. Rösets stenma-

terial låg primärt i detta lager. 3) Vitgrå 

rostmelerad mycket kompakt sand med 

inslag av sten. 4) Brunsvart torvig silt. 5) 

Vitgrå rostmelerad sand. 6) Vitgrå sand.

Section of A5483 facing south. 1) Dark-

brown dense humic sand with traces of 

soot and coal, removed when the cairn 

was initially cleared. The topmost dotted 

line shows the ground level. The layer was 

interpreted as a brown soil layer aff ected 

by cultivation. 2) The same as layer 1 but 

more dense. The main part of the stones 

of the cairn belonged to this layer. 3) Whit-

ish-grey with rust-coloration, very dense 

sand with stones. 4) Brownish-black peaty 

silt. 5) Whitish-grey rust-coloured sand. 6) 

White-grey sand.

Figur 143 Anläggning 5483 i plan. 

Foto mot söder.

Feature 5483. Photo facing south.

PK12636 PK12637
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Figur 144 Röjningsröset A4978 i plan. 

Foto mot öster.

Clearance cairn A4978. Photo facing 

east.
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STENSTRÄNGAR

Inom Ysane 80 påträff ades fyra stensträngar, A3835, 3876, A10608 samt A10639 (fi gur 

140). A10608 och A10639 utgjorde delar av samma stensträng som separeras med en 

liten öppning mellan dem. Dessa båda stensträngar låg i kanten på höjdpartiet. Mellan 

dessa och nästa stensträng, A3835, som låg åt sydväst var ca 10 m. Direkt norr om A3835 

låg ytterligare en stensträng, A3876. Dessa båda stensträngar låg delvis parallellt och i 

direkt anslutning till varandra.

Både A3835 och A3876 var otydliga med ett relativt glest stenmaterial som låg under 

det tjocka jordlagret. Stensträngarna A10608 och A10639 var däremot vällagda med ett 

tätt stenmaterial och låg mitt i det brunjordsliknande lagret. Detta tolkas som att både 

A3835 och A3876 möjligen tillhör en äldre period medan A10608 och A10639 var yngre, 

att de troligen inte tillhör samma fas tolkas även utifrån dess olika karaktär.

Stensträngarna A3835 och 3876

Dessa båda stensträngar löpte från den västra kanten av undersökningsområdet in mot 

det lilla höjdpartiet i öst, där de delvis sammanföll med röjningsröset A4978 (se fi gur 140).

A3835 var ca 26 m lång och 1–1,5 m bred. Stenmaterialet utgjordes av sten mellan 

0,10–0,20 m i storlek och låg i ett till två lager. Dock var stensträngen och dess stenma-

terial bitvis glest och ojämnt men ändå relativt välavgränsat. A3876 var ca 13 m lång och 

0,60–1,40 m bred. Stenmaterialet var av samma karaktär som i A3835 och bestod av sten 

mellan 0,10–0,20 m i storlek och låg i ett till två lager (se fi gur 146 och 147).

Två kolprov togs i A3876. De togs i samband med den understa nivån i stensträngen. 

Dateringen avsåg att spegla den första röjningen och lagret under stensträngen. Inter-

vallet för de båda proverna hamnade sammantaget mellan 400–570 e Kr, vilket faller 

inom folkvandringstid.

De båda stensträngarna tolkas som stensamlingar i kanten på en eller fl era åkerytor 

alternativt som gränsmarkeringar. Med tanke på deras läge i förhållande till varandra 

har de troligen inte varit i bruk samtidigt men relativt nära varandra i tid. Möjligen kan 

de vara resultat av en åkeryta vars gräns efterhand förskjutits något. Deras något oklara 

utformning kan även bero på att de delvis blivit bortodlade i senare skeenden där sten-

material från dem kan ha lagts i de omgivande röjningsrösena.

En pollenstege med sex prover togs i stensträngen A3876. De två översta proverna 

påvisade pollen som kan kopplas till gräsmarker och odling (se bilaga 7), och bl a pollen 

Figur 145 A10661, sektion mot öster. 

På bilden syns även sektionen av 

stensträngen A10608.

A10661, section facing east. The photo 

also shows section of stone wall 

A10608.
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Figur 146 Sektion av stensträngarna 

A3876, A3835 samt röjningsröset 

A4978. Sektion mot öster. 1) Förna. 2) 

Bortrensad förna. 3) Område stört av 

stubbe 4) Brunjordsliknande mörk-

brun mycket lucker sandig silt, vilket 

röjningsröset A4978 kopplas till. 5) 

Mörk brungrå sandig silt. Tolkas som 

en äldre bevarad marknivå, vilket de 

båda stensträngarna ligger i 6) Rost- 

och vitmelerad kompakt alv.

Section of stone walls A3876, A3835 and 

clearance cairn A4978. Section facing 

east. 1) Raw humus litter. 2) Cleared 

raw humus litter. 3) Area disturbed by 

tree-stump. 4) Dark-brown very loose 

sandy silt, looks like brown soil, to 

which the clearance cairn belongs. 5) 

Dark brownish-grey sandy silt, inter-

preted as an ancient cultivated sur-

face, in which both stone walls lay. 6) 

Rust and white-coloured dense sub-

soil.

A3876 A3835PM12801 PM12802

Pollenstege
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från råg, korn och mållor påträff ades. Förutom rågens fi ngervisning om att det rörde sig 

om odling från historisk tid hittades även granpollen, som möjligen kan knytas till den 

granplantering som skedde under sent 1800-tal i regionen. De fyra understa proverna 

som bedömdes ligga i en möjlig förhistorisk kontext gav en mycket liten indikation på 

odling utan pekade på främst ett öppet landskap. Detta utifrån förekomst av bland an-

nat ormbunkssporer/örnbräken som kan vara en indikation på röjning med eld.

Stensträngarna A10608 och A10639

Stensträngen utgjordes av två delar, A10608 och A10639, som var separerade genom en 

vad som tolkas som smal öppning (fi gur 149). Ingen del av stensträngen var synlig ovan 

mark utan framkom vid schaktning strax under förnan i det brunjordsliknande och od-

lingspåverkade lagret. Totalt var stensträngen ca 9 m lång och mellan 1,3–0,60 m bred 

med en 0,45 m bred öppning i den mellersta delen. Stenmaterialet i stensträngen var mel-

lan 0,10–0,30 m i diameter och låg i ett till två lager (fi gur 148). Ovanpå stensträngen 

påträff ade ett huvud från en kritpipa. För att undersöka förekomsten av underliggande 

anläggningar och fynd plangrävdes den östra delen av stensträngen. Ytan runt omkring 

schaktades även ner till undergrunden för att undersöka om det fanns spår efter stolphål 

från möjliga hägnader. Inga ytterligare anläggningar eller fynd hittades dock.

Stensträngarna tolkas som upplagda som en aktiv gräns mot en åkeryta eller som en 

generell gränsmarkering.

Figur 147 Stensträngarna A3835 och 

3876. De båda anläggningarna löper 

delvis ihop med varandra i en ”x-

liknande” formation. Foto mot väster.

Stone walls A3835 and 3876. Both fea-

tures partly run along each other in an 

x-like formation.
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UNDERSÖKTA RÖJNINGSRÖSEN OCH STEN-/JORDVALLAR VID 

FÖRUNDERSÖKNINGEN ÅR 2010

Vid förundersökningen 2010 undersöktes och dokumenterades ett röjningsröse FU A5143 

och en jord- och stenvall FU A5151 (Rudebeck m fl  2010:86ff ).

Röjningsröse FU A5143

Röjningsröset FU A5143 bestod av två lager sten och var 3,3 m i diameter och 0,2 m 

högt (fi gur 150). Röjningsrösets östra profi l dokumenterades (Rudebeck m fl  2010:87). 

Vid förundersökningen tolkades sektionen som en odlad brunjordsprofi l. Prov för 

vedartsanalys och koldatering togs i botten av lager 1 och i lager 2, där sedan proven 

PM5242 och PM5243 daterades till 460–650 e Kr samt 420–580 e Kr.

Figur 148 Sektion av röjningsröset A10661 samt stensträngen A10608. Sektion mot öster. 1) Bortagen förna och brunjords-

liknande lager. 2) Brunjordsliknande mörkbrun sand med inslag av kol och sot. 3) Mörkbrun torvig silt. Tolkas som ett naturligt 

lager som avsatts i svackan. 4) Ljusbrun sand. 5) Brunsvart siltig torv. 6) Vitgrå sand.

Section of clearance cairn A10661 and stone wall A10608. Section facing east. 1) Cleared raw humus litter and brown soil-like 

layer. Brown soil-like sand with traces of coal and soot. 3) Dark-brown peaty silt, interpreted as a naturally formed layer de-

posited in the depression. 4) Light-brown sand. 5) Brownish-black silty peat. 6) Whitish-grey sand.

Figur 149 Stensträngarna A10608 och 

A10639. Foto mot norr.

Stone walls A10608 and A10639. Photo 

facing north.

A10661 A10608
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Figur 150 Sektion av FU A5143 mot öster. Lagren tolkades på följande sätt: 1) Mörkt brungrå, något siltig, fet sand med enstaka 

sot och kol. Lagret tolkades som ett odlingslager. 2) Under rösets norra del fanns ett lager av kompakt, mörkbrun siltig sand 

med enstaka sot och kol. Det tolkas som en möjlig äldre odlingshorisont som bevarats under röset. 3) Under odlingslagren 

var rödbrun siltig sand. 4) Alv i form av mycket kompakt, gulvit siltig sandig morän.

Section of FU A5143 facing east. The layers are interpreted as follows: 1) Dark brownish-grey, somewhat silty, sand with clay 

and traces of soot and coal. The layer was interpreted as a cultivation surface. 2) Beneath the northern part of the cairn was 

a layer of dense, dark-brown silty sand with faint traces of soot and coal. The layer is interpreted as an ancient cultivated sur-

face, preserved beneath the cairn. 3) Underneath the cultivated surfaces was reddish-brown silty sand. 4) The subsoil con-

sisted of a very dense yellowish-white sandy till. 

Jord–och stenvall FU A5151

Jord- och stenvallen FU A5151, kunde följas i en nordöst–sydvästlig riktning där den gick 

från ett större block till ett röjningsröse. Anläggningen var uppbyggd av ett enkelt och 

relativt glest stenlager. Storleken bestämdes till 13 m i längd, 1,2–1,5 m bred i ytan och 

0,1 m hög (fi gur 151). Anläggningens sydvästra profi l dokumenterades (Rudebeck m fl  

2010:88f). Två prover för vedartsanalys och koldatering togs i botten av lager 1, PM5198 

och PM5199. Träkol från dessa daterades till 890–1040 e Kr respektive 60–230 e Kr.

BOPLATSLÄMNINGAR OCH FYND

Inga boplatslämningar påträff ades vid undersökningen. Syftet var dock inte heller att 

genomföra en sökschaktning efter boplatslämningar utan att leta efter stensträngar/

jord- och stenvallar. Ett spritt fyndmaterial av fl inta hittades framförallt i samband 

med rensning vid stensträngarna, som kan antas höra till en mesolitisk aktivitet i sam-

band med boplatsen Ysane 44. Ett fynd från tidigmodern tid i form av ett huvud från 

en kritpipa påträff ades ovanpå stensträngen A10608.

Figur 151 Sektion av FU A5151 mot sydväst. Lagren tolkades på följande sätt: 1) Mörkt brungrå, humös och porös sand med 

inslag av kol och mycket rötter. 2) Brun till mörkbrun, flammig sand med otydliga övergångar. 3) Alv som bestod av ljus 

kompakt sand.

Section of FU A5151 facing south-west. The layers are interpreted as follows: 1) Dark brownish-grey humic and porous sand 

with traces of coal and a lot of roots. 2). Brown to dark-brown mottled sand with unclear transitions. 3) Subsoil consisting of 

dense light-coloured sand.
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14C-analyser från Ysane 79 och 80

Sammanlagt genomfördes sex ¹⁴C-analyser på prover tagna i tre röjningsrösen inom 

Ysane 79. Två av dessa röjningsrösen undersöktes vid förundersökningen 2008. To-

talt fyra av dateringarna placeras i folkvandringstid och en går ner i romersk järnålder. 

Träkol från två av anläggningarna gav även analysresultat till tidigmodern/modern tid 

(tabell 37 och 38).

Röjningsrösenas heterogena dateringar påvisar framför allt dateringproblematiken 

hos denna typ av lämningar. Resultatet skulle kunna tolkas som att rösena primärt är 

historiska där kol från förhistoriska röjningsbränningar har rörts omkring på impedi-

mentet. Det kan inte helt heller uteslutas att yngre kol genom exempelvis rotbränder 

hamnat i en förhistorisk kontext.

De två härdarna som påträff ades ett tiotal meter väster om Ysane 79 vid förundersök-

ningen 2011 inom sträckningen för en tillfartsväg, daterades till vendeltid respektive 

romersk järnålder/folkvandringstid.

Inom Ysane 80 daterades kol från fyra anläggningar, två röjningsrösen samt två sten-

strängar. Den sammanlagda dateringbilden visade på ett område med aktivitet under 

stora delar av järnåldern från romersk järnålder till vikingatid, där tyngdpunkten som 

framträder är tiden omkring folkvandringstid. Från en av anläggningarna, röjnings-

röset A5483, daterades även träkol till senmedeltid (tabell 39).

Dateringarna från Ysane 79 och 80 påvisar en liknande bild och spridning. Fram-

för allt är folkvandringstid den period som framträder tydligast i det daterade ma-

terialet. Sammantaget är de förhistoriska dateringarna på impedimenten tydligt mer 

framträdande än det historiska nedslaget (tabell 40).

Det träkol som daterats i samband med de undersökta anläggningarna inom Ysane 

79 och 80 tolkas vara från röjningsbränningar på de båda impedimenten. Utifrån denna 

tolkning går det att anta att de båda impedimenten relativt samtidigt utsattes för en 

första avbränning under romersk järnålder/folkvandringstid och sedan brändes av, då sly 

och annan oönskad växtlighet tagit över marken. För Ysane 79 är den sista förhistoriska 

dateringen i slutet av folkvandringstid–början på vendeltid, dateringen inom Ysane 80 

visar i sin tur på en spridning in i vikingatid. Bruket av eld i avbränningssyfte har sedan 

upphört under ett par hundra år innan det återigen sker en avbränning av växtligheten 

under historisk tid. När det gäller ädellövskog bör det även framhållas att denna sällan 

är föremål för naturliga skogsbränder. Speciellt osannolikt är detta också på grund av 

impedimentens läge i Vesan.

Vad det gäller dateringarna till tidig modern tid samt medeltid framträdde dessa till-

sammans med förhistoriska dateringar. Detta kan möjligen tolkas som att den histor-

Tabell 37 14C -analysresultat från prover i samband med röjningsrösen inom det södra impedimentet, Ysane 79.

Results of radiocarbon datings from the clearance cairns within the southern rocky hillock, Ancient Monument site Ysane 79.

Lab nr Provnr 14C år BP Anl

Feature

Anl typ

Feature type

Material δ13C ‰ Kal 1σ AD Kal 2σ AD

Ua- 43507 PM3990 1593 ± 32 A2353 Röjningsröse

Clearance cairn

Örtstam 

Stem of herb

-27,2 420–540 e Kr 400–550 e Kr

Ua- 43508 PM3991 1561 ± 31 A2353 Röjningsröse

Clearance cairn

Ek

Oak

-26,8 430–550 e Kr 420–570 e Kr

Ua-41554 PM6819 1703 ± 30 FU A6697 Röjningsröse

Clearance cairn

Björk

Birch

-25,3 260–400 e Kr 250–410 e Kr

Ua-41555 PM6820 130 ± 30 FU A6697 Röjningsröse

Clearance cairn

Hassel

Hazel

-28,0 1680–1940 e Kr 1670–1950 e Kr

Ua-41556 PM6862 1603 ± 30 FU A6715 Röjningsröse

Clearance cairn

Björk + ek

Birch + oak

-25,7 410–540 e Kr 390–540 e Kr

Ua-41557 PM6863 151 ± 33 FU A6715 Röjningsröse

Clearance cairn

Al

Alder

-27,7 1660–1940 e Kr 1670–1950 e Kr
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Tabell 38 14C-analysresultat från förundersökning 2011 på den västra sidan av det södra impedimentet, Ysane 93.

Radiocarbon results from the preliminary archaeological excavation 2011 of the western side of the southern rocky hillock, Ancient Monument 

site Ysane 93.

Lab nr Provnr 14C år BP Anl

Feature

Anl typ

Feature type

Material δ13C ‰ Kal 1σ AD Kal 2σ AD

Ua-30595 PK101 1421 ± 33 FU2011 

A569

Härd

Hearth

Ek

Oak

-27,7 610–650 e Kr 575–660 e Kr

Ua-30596 PK102 1700 ± 32 FU2011 

A1082

Härd

Hearth

Ek

Oak

-29,4 260–400e Kr 250–420 e Kr

Tabell 39 14C-analysresultat från prover i samband med röjningsrösen inom det norra impedimentet, Ysane 80.

Radiocarbon results from the clearance cairns within the northern rocky hillock, Ancient Monument site Ysane 80.

Lab nr Provnr 14C år BP Anl

Feature

Anl typ

Feature type

Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-43509 PM12801 1598  ±  31 A3876 Stensträng

Stone wall

Ek

Oak

-27,2 420–540 e Kr 400–550 e Kr

Ua-43510 PM12802 1565 ± 30 A3876 Stensträng

Stone wall

Ek

Oak

-27,5 430–540 e Kr 420–570 e Kr

Ua-41552 PM5242 1493 ± 30  FU A5143 Röjningsröse

Clearance cairn

Ek

Oak

-27,1 545–605 e Kr 460–650 e Kr

Ua-41553 PM5243 1551 ± 30 FU A5143 Röjningsröse

Clearance cairn

Ek

Oak

-25,8 430–550 e Kr 420–580 e Kr

Ua-39893 PK 5198 1 037 ± 30 FU A5151 Jord- och stenvall

Stone/earthen wall

Salix -24,7 985–1025 e Kr 890–1040 e Kr

Ua-39894 PK 5199 1 875 ± 31 FU A5151 Jord- och stenvall

Stone/earthen wall

Ek

Oak

-27,4 70–210 e Kr 60–230 e Kr

Ua-43511 PM12636 1484 ± 30 A5483 Röjningsröse

Clearance cairn

Björk

Birch

-26,0 550–610 e Kr 530–650 e Kr

Ua-43512 PM12637 499 ± 30 A5483 Röjningsröse

Clearance cairn

Björk

Birch

-27,3 1410–1440 e Kr 1390–1450 e Kr

Tabell 40 Sammanställning av dateringsresultatet inom  Ysane 79 och 80. Dateringar som överlappar två tidsperioder placeras i den period 

som tidsintervallet främst ligger inom.

Compilation of the radiocarbon results from the Ancient Monument sites Ysane 79 and 80. Datings that overlap two periods are placed in the 

period they primarily belong to.

Tidsperiod

Period AD

Antal dateringar Ysane 79 

No. of carbon dates Ysane 79

Antal dateringar Ysane 80

No. of carbon dates Ysane 80

Totalt antal dateringar

Total no. of carbon 

dates 

% andel

Romersk järnålder  
0–400 e Kr

2 (varav 1 härd vid förundersökning 
2011, Ysane 93)

1 2 13,3 %

Folkvandringstid 
400–550 e Kr

3 4 7 46,7 %

Vendeltid 
550–800 e Kr

1 (härd vid förundersökning 2011, 
Ysane 93)

1 2 13,3 %

Vikingatid
800–1050 e Kr

1 1 6,7 %

Medeltid 
1050–1520 e Kr

1 1 6,7 %

Tidigmodern-modern 
tid
1520–e Kr

2 2 13,3 %

iska röjningen rört omkring i marken och kol från den förhistoriska röjningen hamnat 

i rösena. Pollenanalysen från röjningsröset A2353 bekräftar denna bild där grödor som 

kopp las till historisk odling påträff ats i samma lager som koldateringar som påvisade 

folkvandringstid. Den pollenanalys som genomfördes i anslutning till stensträngen 

A3876 inom Ysane 80 kan däremot delvis styrka dateringen till folkvandringstid.
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Pollen- och vedartsanalyser från Ysane 79 och 80

Totalt analyserades femton vedartsprover från fem röjningsrösen inom Ysane 79, varav 

fyra prover analyserades vid förundersökningen 2010. Analysen visade att ek och björk 

dominerade bland proverna (se bilaga 11). En liknande bild framträdde vid den genom-

förda analysen av vedart från Ysane 80 där totalt sjutton prover analyserades varav fyra 

vid förundersökningen 2010. Ek, björk samt al var även bland dessa prover kraftigt över-

representerade. Vad det gäller al påträff ades denna framförallt i två analyserade prover.

De vedartsprover som daterades ger en bild av hur den förhistoriska trädvegetationen 

har sett ut, där nästan samtliga prover indikerar ek och björk, de tre prover som date-

rades till historisk tid var av björk, al och hassel.

Den pollenanalys som genomfördes av proven från röjningsröset A2353 inom Ysane 

79 visade på en hög andel pollen knuten till odling och betes/slåtterdrift, där de betes- 

och ängsindikerande växterna utgörs av bland annat blåklocka, spetsgrodblad, monke 

samt höskralla. Pollen från odlade växter framträder i form av råg och bovete vilket är 

växter som är tecken på en historisk odling. Pollenproverna påvisade även att marken 

periodvis inte brukats aktivt och växter som örnbräcken har kunnat breda ut sig. I den 

pollenstege som togs var de fyra översta stegen välbevarade och visade en hög andel pol-

len medan det understa som togs i det rostjordliknande lagret uppvisade som förväntat 

en låg pollenkoncentration (bilaga 7).

Inom Ysane 80 analyserades en pollenstege som togs i samband med röjningsröset 

A4978 och stensträngen A3876 (bilaga 7). I denna visade det sig att de två översta prov-

erna av de totalt sex prover som togs var de bäst bevarade med högst pollenkoncentration. 

Dessa båda prover påvisade en trädvegetation med ek, al och bok. Även pollen från gran 

påträff ades, vilket indikerar en ung datering för dessa översta prover. En hög koncentra-

tion av pollen från syror framkom vid analysen vilket kan kopplas till betesmark eller 

träda. De odlade grödor som hittades utgjordes av råg och korn. En gödslingsindikerande 

växt i form av mållor hittades även. I de fyra undre proverna som togs i det som tolkades 

som en äldre markhorisont och som kunde knytas till stensträngen påträff ades framför 

allt nedbrytningståligt örtpollen från exempelvis maskros och ullört som indikerar ett 

allmänt öppet landskap. Förhållandevis mycket ormbunkssporer fanns också, där i bland 

örnbräken som ofta anses indikera en röjningsbränning. Inga pollen från odlade grödor 

påträff ades i dessa prover. Utifrån pollenanalysen kan alltså röjningsröset A4978 sanno-

likt kopplas till en historisk odling. Pollenanalysen innebar även att dateringen på den 

tolkade äldre marknivån i samband med stensträngen A3876 stärks då ingen växtlighet 

eller odlade grödor som kan kopplas till historisk tid påträff ades.

Diskussion – röjning i ett sankmarkslandskap

Det är viktigt att se hur läget för impedimenten var under järnåldern för att kunna tolka 

aktiviteten på dem. Det topografi ska läget under järnåldern innebar att impedimenten 

låg som uppstickande öar/halvöar i ett sankmarks- eller vattenpräglat landskap. Under 

den äldre järnåldern var möjligen vattennivån så pass hög att impedimenten omgavs 

av vatten. När sedan efterhand vattennivåerna sjönk bildades ett sankmarkslandskap. 

När detta skedde går dock inte att fastställa i detalj eftersom vattennivåerna inte kunnat 

klargöras för denna period. De naturvetenskapliga resultaten pekar på att vattennivån 

under början på järnåldern bör varit omkring 1 m ö h för att mot slutet av 1000-talet 

sjunkit ner mot 0,5 m ö h (se kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling, 

samt bilaga 6). Vattennivåerna för denna period är dock något osäkra och de arkeo logiska 

resultaten pekar på att vattennivåerna möjligen var högre än så. Utifrån bland annat 

det båthus från folkvandringstid som påträff ades i samband med undersökningarna vid 

Lussabacken norr och Ysane 41, går det att hypotetiskt anta att vattennivåerna under 
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RAÄ Ysane 80

RAÄ Ysane 79

RAÄ Ysane 92

denna period bör ha varit omkring ca 1 m högre än dagens nivå. Den djupaste passagen 

vid Norje Sunnansund låg då mellan de båda impedimenten, vilken vid en vattennivå 

omkring 1,5 m ö h löpte till ett möjligt utlopp till havet vid dagens Norje (fi gur 152–154).

Den historiska aktivitet som genomfördes på impedimenten har genom datering såväl 

som pollenanalysen kunnat klarläggas. Marken runt omkring impedimenten har dock 

under historisk tid fram till sänkningen av Vesan på 1900-talet varit blöt och sank vilket 

kan ha inneburit att det varit svårt att ta sig till dem även om vattennivån var lägre än 

under järnåldern. En möjlig orsak till att man ändå valde att förlägga agrar aktivitet på 

dem kan möjligen ses i ljuset av markanvändningen av den sanka marken inom Vesan i 

Figur 152 Karta över Norje Sunnan-

sund som visar en vattennivå 1,5 

meter över dagens. Terrängmodell 

av Nils-Olof Svensson, Högskolan i 

Kristianstad, baserad på Lantmä-

teriets LIDAR-data [© Lantmäteriet 

i2012/892]. Skala 1:10 000.

LIDAR-map showing Norje Sunnan-

sund with a water level 1,5 metres 

above the current water level.

0 250 500 m
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RAÄ Ysane 80

RAÄ Ysane 79

RAÄ Ysane 92

Figur 153 Karta över Norje Sunnan-

sund som visar en vattennivå 1 meter 

över dagens. Terrängmodell av Nils-

Olof Svensson, Högskolan i Kristian-

stad, baserad på Lantmäteriets LI-

DAR-data [© Lantmäteriet i2012/892]. 

Skala 1:10 000.

LIDAR-map showing Norje Sunnan-

sund with a water level 1 metre above 

the current water level.

övrigt. Enligt historiska källor användes denna till bland annat bete, slåtter och vasstäkt. 

Att då även använda sig av impedimenten ter sig relativt logiskt.

Röjningsbränningens syfte under järnåldern och framför allt den starka kopplingen 

till folkvandringstid har varit svårare att fånga. Pollenanalys i anslutning till stensträng-

en A3876 vars underliggande lager fi ck samstämmiga dateringar till folkvandringstid, 

indikerade främst ett öppet landskap där möjliga röjningsbränningar kan ha genomförts 

(bilaga 7). Inga pollen som säkert kunde visa på en agrar verksamhet hittades. Dock var 

det endast mer nedbrytningståliga pollen som fanns i dessa prover och exempelvis en 

odling kan alltså inte uteslutas. De odlingslämningar som påträff ades bedöms främst 

vara kopplade till en historisk odling men det är rimligt att anta att även förhistoriska 

0 250 500 m
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RAÄ Ysane 80

RAÄ Ysane 79

RAÄ Ysane 92

spår fi nns inom de båda impedimenten, stensträngen A3876 tolkas vara den som troli-

gast kan kopplas till folkvandringstid.

Tolkningen av röjningsbränningens syfte under järnåldern bör ses i relation till im-

pedimentens läge i Vesans landskap. Ur en idag funktionell synvinkel ter sig exempelvis 

en odling på impediment som närmast utgjort öar som opraktisk, då det sannolikt bör 

ha varit relativt svårt att ta sig till dem. Detta får anses gälla oavsett om impedimenten 

legat omgivna av sankmark eller vatten. Vad det gäller andra kända röjningsröseområden 

i närområdet ligger de fl esta av dem uppe på högt liggande Ryssberget ca 3,5 kilometer 

väster om Ysane 79 och 80. Det fanns inga belägg för att människor bott kontinuerligt 

på impedimenten under järnåldern. De tydligaste boplatsanläggningarna utgjordes av 

Figur 154 Karta över Norje Sunnan-

sund som visar en vattennivå 0,5 meter 

över dagens. De omgivande markom-

rådena bör ha varit fuktiga och sanka. 

Terrängmodell av Nils-Olof Svensson, 

Högskolan i Kristianstad, baserad på 

Lantmäteriets LIDAR-data [© Lantmä-

teriet i2012/892].Skala 1:10 000.

LIDAR-map showing Norje Sunnan-

sund with a water level 0,5 metres 

above the current water level. The 

surrounding areas will probably have 

been wet and boggy.

0 250 500 m
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två härdar och en grop på det södra impedimentet som snarare tyder på tillfälligt uppe-

hälle. Under stora delar av järnåldern framstår även strandnära boplatser som tämligen 

sällsynta. I ett odlingsbaserat samhälle förefaller det vara en fördel att vara lokaliserad 

ett stycke in från kusten. Däremot har platser med speciell betydelse kunnat lokaliseras 

till strandpartiet. Det handlar om handelsplatser och liknande kommunikativa platser, 

gravplatser och andra typer av rituella platser.

Dateringarna pekar på en röjningsbränning som framför allt genomförts under folk-

vandringstid, vilket är en period som visar tecken på en omstrukturering vad det gäller 

bebyggelseutveckling och odlingsexpansion i Sverige i stort (Pederssen & Widgren 2004: 

248ff , 309f). En av fl era bakomliggande orsaker till detta kan eventuellt härledas till 

en klimatförändring som innebar ett kallare klimat och missväxt (Gräslund 2007). En 

möjlighet kan vara att de spår som går att se på impedimentet var en respons på detta, 

och generellt är det en period där en nedgång i odling kunnat skönjas i stora delar av 

Sverige, möjligen med undantag för Skåne (Pederssen & Widgren 2004:310).

I tolkningen av röjningsbränningen på impedimenten och dess möjliga koppling 

till en agrar aktivitet är det dock även viktigt att se bortom de funktionella aspekterna 

av detta. Det rituella inslaget i jordbruket är något som har diskuterats i fl era artiklar, 

avhandlingar och rapporter under de senaste decennierna (exempelvis Bradley 2005; 

Högrell 2002b; Kaliff  1997; Varenius 1994 m fl ). Bland annat har gravars koppling och 

rumsliga relation med fossil åkermark under framför allt bronsålder och äldre järnålder 

uppmärksammats. Den påträff ade stensättningsliknande anläggningen Ysane 92 på 

det södra impedimentet bör alltså även läggas in i tolkningen av området. Datering 

från lager i dess stenpackning avslöjade att denna tidsmässigt bör höra samman med 

röjningsbränningen som genomförts på de båda impedimenten. En vidare diskussion 

om det möjliga rituella inslaget i en röjningsbränning och eventuell odling presenteras 

i denna rapport i samband med tolkningen av stensättningen (Ysane 92).

Stensättning

Andreas Emilsson

På det södra impedimentet, i det sydöstra hörnet av den fossila åkermarken Ysane 79 

påträff ades en större stensatt anläggning, Ysane 92 (fi gur 125 och 155). För att underlätta 

beskrivningen har Ysane 92 fått benämningen stensättning i följande redovisning. Detta 

eftersom det är den benämning som bäst beskriver anläggningen och hur den är upp-

byggd. Dock kunde inga gravgömmor konstateras vid undersökningen och stensättning 

är i detta sammanhang inte liktydigt med en grav.

Stensättningen, som under fältarbetet betecknades A6030, bestod av en fl ack, 

stor och något oregelbunden stenpackning som innan avtorvning låg helt dold under 

vegetationen. Stenpackningen var uppbyggd av ett blandat stenmaterial, från små 

skärviga, vittringsbenägna stenar till större stenar. Inom stensättningen framträdde 

även delar av fyra kantkedjor eller partiella stenkretsar, varav tre var lätt böjda och en 

hade mer oregelbunden form. Ingen yttre angränsande kantkedja påträff ades. Hela 

stensättningen avtorvades dock inte vid undersökningen och dess fulla utbredning 

kunde därför ej exakt bestämmas. Storleken på stensättningen uppskattades till minst 

18–20 m i diameter. Storleksuppskattningen byggde på de framschaktade delarna av 

stenpackningen. Att inte hela anläggningen kunde friläggas berodde på att delar låg 

utanför angivet undersökningsområde.

Topografi skt låg stensättningen på ett svagt markerat höjdläge uppe på den högsta 

punkten på impedimentets sydöstra sida. Som högst låg stensättningen ca 4 m ö h, och 

som lägst låg den framschaktade delen av stensättningen ca 3 m ö h. Strax söder om 
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stensättningen sluttade impedimentet ner mot en mindre våtmarkssänka, vilken hade 

en lägsta punkt på 0,65 m ö h. Strax öster om stensättningen och runt omkring impedi-

mentet låg i övrigt låglänt åkermark.

Mittdelen av stenpackningen låg relativt plant uppe på höjdpartiet, medan ytterkan-

terna sluttade åt norr och söder. I den norra delen av stensättningen fanns en mindre kant 

som bildade en nivåskillnad i stensättningen. Stensättningen bestod av en stenpackning 

som delvis låg i fl era lager. Stenstorleken var mellan ca 0,05–0,60 m, men även enstaka 

större naturliga markfasta stenar låg inom packningen. Stenpackningen låg i en fyllning 

bestående av mörkt gråbrun, något humös sand med inslag av kol och sot (lager 102). 

Under stenpackningen låg ett lager av ljusbrun till rödbrun, svagt humös sand med in-

slag av kol och sot (lager 118), vilket tolkades som en äldre markhorisont eller som ett 

utjämningslager på vilket stensättningen anlagts.

Inom stensättningen fanns vidare fl era utmärkande delar vilka tolkades som del-

anläggningar inkorporerade i stensättningen. I den centrala delen särskilde sig en yta 

där packningen bestod av mindre sten än i övriga packningen (A23134). I den nord-

västra kanten fanns även anläggningen A1458 som bestod av tätt satta och delvis kant-

Figur 155 Stensättningen. Montage 

av flera planfoton som togs av sten-

sättningen eft er en första översiktlig 

rensning, med den tänkta utbrednin-

gen inprickad. Fri skala.

The stone-setting. Montage of several 

photos taken of the stone-setting aft er 

the first clearing, with the hypothetical 

expanse marked. Free scale.
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ställda stenar runt en större sten. Ytterligare en anläggning var en mindre stenpackning 

(A269), som var lagd ovanpå stensättningens stenpackning.

Ett fyndmaterial bestående av fl inta, kvartsavslag och enstaka bergartsavslag påträf-

fades inom stensättningen. Materialet tolkades till stor del som sekundärt då litiskt 

mesolitiskt material fanns spritt inom impedimentet i samband med boplatsen (Ysane 

93). I fyllningen hittades också obearbetad kvarts som skulle kunna vara medvetet de-

ponerad. Recenta fynd av yngre material som spikar, hästskosöm samt patronhylsor 

återfanns även inom impedimentet och vid rensning av stensättningen.

Den fossila åkermarken (Ysane 79) som stensättningen låg inom bestod av ett 20-

tal röjningsrösen. Dateringarna som gjordes inom denna påvisade en aktivitet med 

röjningsbränning som genomförts från romersk järnålder och framåt, men eventuellt 

med huvudfas under folkvandringstid. Många av odlingslämningarna var dock troli-

gen kopplade till en historisk odling.

Då inga gravgömmor påträff ades inom den frilagda delen av stensättningen är tolk-

ningen av anläggningen oklar. Denna typ av stora stensättningar behöver inte ha varit 

gravplatser utan kan även haft andra funktioner. Stensättningen kan därför anting-

en vara en monumental anläggning utan gravfunktion eller kan den vara en grav där 

gravgömman/-gömmorna inte upptäcktes vid undersökningarna.

BAKGRUND

Stensättningen påträff ades inte förrän vid den särskilda undersökningen i maj 2011. I 

samband med utredningar i två steg, den första år 1999 och den andra 2009, behand-

lades det södra impedimentet översiktligt (Aspeborg & Persson 1999a:12; Aspeborg & 

Lagerås 2009:18). Vid dessa utredningar schaktades inga ytor utan det noterades att det 

fanns röjningsrösen inom impedimentet samt att det utgjorde ett utmärkt boplatsläge. 

En förundersökning utfördes under våren 2010 inom impedimentet. Inför undersök-

ningen hade förundersökningsytans utbredning defi nierats översiktligt och bedöm-

ningen byggde inte på en inventering av området. I samband med förundersökningen 

klargjordes att den fossila åkermarken sträckte sig utanför den anvisade förundersök-

ningsytan (Rudebeck m fl  2010:84ff ).

I undersökningsplanen inför den särskilda undersökningen utvidgades under-

sökningsområdet till att omfatta ett större område. En del av den markyta där den då 

okända stensättningen låg, hamnade då inom undersökningsområdet. Hela stensätt-

ningen låg dock inom det planerade vägområdet.

METODIK OCH UNDERSÖKNINGENS FÖRLOPP

I och med att stensättningen påträff ades oväntat vid inledningen av den särskilda under-

sökningen, kom metodiken för undersökning och dokumentering av stensättningen att 

utvecklas efter hand i takt med fältarbetet. Inledningsvis rådde även till att börja med 

en osäkerhet ifall det verkligen var en enhetlig anläggning eller en naturlig formation. 

Metoden för att undersöka stensättningen blev därför inte helt optimal. Ytterligare ett 

problem som försvårade metodiken var att stensättningen delvis låg utanför undersökn-

ingsområdet och därför helt inte kunde avgränsas.

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av handläggning och undersöknings-

förlopp:
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Steg 1: En sökschaktning eft er boplatslämningar påbörjades inom det södra impedimentet i 

maj 2011. Av praktiska skäl började undersökningen längst i söder, vilket även gjorde 

att stensättningen påträff ades tidigt i undersökningen av impedimentet.

Steg 2: I ett inledande skede var det osäkert om det rörde sig om en stensättning. Naturlig 

sten fanns i stor mängd i omgivningen, dock visade andra sökschakt inte den kompakt-

het eller den kvantitet av sten som uppträdde i området för stensättningen. Detta in-

dikerade att det rörde sig om en upplagd stenpackning. Misstanken förstärktes även 

då sökschaktningen utvidgades till större ytor. I samband med den initiala avbaningen 

drogs också ett något djupare schakt längs den södra gränsen av förundersöknings-

området, där delar av stenpackningen togs bort för att se stentäthet och eventuella 

underliggande lager och kontexter.

Steg 3: Däreft er gjordes en första begränsad avtorvning med grävmaskin med försiktighet 

för att inte skada stensättningen. Avtorvningen omfattade hela den yta som låg 

inom undersökningsområdet. I samband med detta framkom delar av stensätt-

ningens kantkedjor samt en på stensättningen liggande stenpackning (A269). Eft er 

detta genomfördes en handrensning av stensättningen (figur 156). I samband med 

rensningen framkom även en anläggning med kantställda stenar (A1458) och en 

småstenspackning (A23134). Då stensättningen var framrensad bedömdes den av 

kvartärgeologerna Nils-Olof Svensson och Per Lagerås som bekräft ade att sten-

packningen inte kunde ha uppkommit genom naturliga processer.

Steg 4: Eft er det att stensättningen var framrensad genomfördes en fotodokumenta-

tion. Koordinatsatta punkter sattes därför ut över stensättningen som sedan foto-

graferades från en stege. Fotografierna sattes sedan ihop i ett bildbehandlingspro-

gram. En diskussion genomfördes däreft er med länsstyrelsen om hur man skulle 

gå vidare.

Steg 5: Eft er beslut från Länsstyrelsen utfördes en partiell undersökning där man inom den 

frilagda delen undersökte olika delkonstruktioner eft ersom detta kunde ge möjligheten 

att avgöra om det fanns gravgömmor i stensättningen. De anläggningar som undersök-

tes var en småstenspackning (A23134) samt en misstänkt mindre grav (A1458). Dess-

utom undersöktes en på stensättningen liggande separat stenpackning (A269). För att 

undersöka själva packningen i stensättningen grävdes åtta 2 × 2 m stora rutor i sten-

packningen. Dessa placerades så att man även fick en sektion genom stensättningen 

i en nord-sydlig riktning. I de grävda rutorna och anläggningarna sållades även delar 

av jorden.

Steg 6: Eft er en överenskommelse med länsstyrelsen i Blekinge i slutet på september 2011 

beslutades om att en delundersökning skulle utföras inom stensättningens södra 

del, söder om gränsen för undersökningsområdet men inom vägområdet. Denna 

genomfördes genom dragning av ett 4 m brett och ca 45 m långt schakt som löpte i 

sluttningen vidare ned mot den mindre våtmarken i söder. Syft et med denna utökning 

var att försöka hitta den södra begränsningen och frilägga eventuella konstruktions-

detaljer i stensättningen. Denna sista insats bekostades av Riksantikvarieämbetet.

Figur 156 Avtorvning av stensättningen 

(A6030). Foto mot sydväst.

Desodding the stone-setting A6030. Photo 

facing south-west.
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RESULTAT FRÅN STENSÄTTNINGEN

Stenpackning och lager

Stenpackningen bestod av sten som i huvudsak låg i ett eller två lager och vars fram-

schaktade del täckte en yta på ca 160 m². En uppskattning av den totala ytan för sten-

packningen var att denna hade en storlek på minst ca 18–20 m i diameter och täckte en 

yta på ungefär 260 m². Storleksuppskattningen byggde på den i norr och söder fram-

schaktade begränsningen på stenpackningen.

Stenpackningen undersöktes genom totalt åtta stycken 2 × 2 m stora rutor samt två 

stycken 1 × 1 m stora rutor. I dessa rutor togs stenpackning och underliggande lager bort 

och dokumenterades. De placerades även så att en del av dessa rutor bildade en samman-

hängande profi l/sektion genom stensättningen, C25032 (fi gur 157, 158 och 161). Bitvis var 

stenen i packningen tätt lagd men det fanns också glesare partier, vilket gjorde att sten-

sättningen på sina ställen inte var lika distinkt. Stenstorleken skiftade i diameter mellan 

0,05–0,60 m, vilket var ungefär samma storlek som fanns naturligt på impedimentet 

i stort (fi gur 159). Enstaka större markfasta stenar låg även inom stensättningen. Från 

fl era av dessa hade stenfl isor spjälkats loss, antingen genom upphettning eller kraftiga 

slag. Vidare var ca 20–25  av den mindre stenen inom stensättningen lätt skärvig, an-

delen skärviga större stenar var lägre.

Det lager som stenpackningen låg i benämndes L102. Lagret bestod av mörkt grå-

brun, humös sand/silt med inslag av kol och sot. Lagret var begränsat till stenpack-

ningen, ibland föreföll dock stenpackningens lägsta nivå gå ner i underliggande lager, 

detta kan även berott på att stenpackningen var nedsjunken. L102 var relativt jämnt 

fördelat över stensättningen med en tjocklek på 0,1–0,2 m. På några ytor bland annat 

i samband med kantkedjorna var lagret upp till 0,3 m tjockt.

Under lager 102 framkom ett lager som benämndes som L118. Detta lager fanns i 

övergången mellan L102 och det underliggande rostfärgande sandlagret. L118 var ljus-

brunt till rödbrunt, svagt humöst och hade inslag av kol och sot. Tjockleken var van-

ligen 0,02 till 0,05 m och lagret var ofta svårt att urskilja. Lagret tolkades som en äldre 

markhorisont eller en utjämnad anläggningsyta som stensättningen anlagts på. Lagret 

uppvisade dock liknande drag som de eventuella äldre markhorisonter som påträff ades 

i några av de undersökta röjningsrösena på impedimentet, exempelvis A3736, A2353 

och A200.

I mittdelen av stenpackningen fanns en kant (fi gur 160 och 161). Denna var tydligast i 

den nordöstra delen. I den nordvästra delen var stensättningen istället lätt sluttande och 

ingen tydlig kant gick att se. Kanten och nivåskillnaden var som tydligast precis invid 

två större stenar som låg i den östra kanten av stensättningen (fi gur 160). Strax nedan-

för kanten var stenpackningen inte lika framträdande. Ytterkanterna av stensättningen 

upplevdes som otydliga och bestod av ett glesare stenmaterial jämfört med den övriga 

packningen och det fanns inte någon tydlig yttre begränsning.

I stenpackningen, främst i L102 men även delvis i L118, fanns ett fyndmaterial 

bestående av fl inta, kvarts samt enstaka bergartsavslag. Fyndmaterialet bedömdes dock 

vara av främst mesolitisk karaktär. Ett liknande litiskt fl intmaterial påträff ades även 

utanför stensättningen och i samband med andra undersökta ytor på impedimentet 

vilka kopplades till boplatsen (Ysane 93).

I sektionen C25032 togs ett makroprov från vilket kol från ek togs ut för datering 

(fi gur 158). Provet togs i den övre delen av L118 och daterades till 120–330 e Kr, vilket 

motsvarar yngre romersk järnålder.
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Figur 157 Rutor och anläggningar i anslutning till stenpackningen. Skala 1:150.

Squares and features close to the stone-setting.
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Figur 158 Sektion (C25032) genom 

stenpackningen i A6030 mot öster.

Section (C25032) through the stone-

setting A6030 facing east.

0 5 7

3,4

4,0

m ö h

PM25502

Figur 159 Exempel på hur stenpack-

ningen såg ut. Bilden visar stenpack-

ningen eft er en rensning i ruta 20186. 

Lodfoto, pil mot norr.

Example of what the stone-setting 

looked like. The photo shows the 

stone-setting aft er the clearing of 

square 20186. Photo from above, ar-

row pointing north.

Småstenspackning

I stensättningens centrala del låg en småstenspackning (A23134), med homogent min-

dre och delvis tätare lagt stenmaterial än den övrig packningen i stensättningen (fi gur 

160 och 162). Stenpackningen bestod huvudsakligen av 0,05–0,15 m stora stenar, varav 

ca 25–35  var skärviga. Småstenspackningen låg i mellersta delen av stensättningen 

strax söder om den kant som bildade en tvär nivåförändring i den östra delen (fi gur 160 

och 161). Stenpackningen var kraftigast i den norra delen där den även var hårt packad 

och låg i linje med en kantkedja. I den fl ackare södra delen var småstenspackningen 

tunnare och bestod av ett till två lager med sten. Den var inte heller lika hårt packad.

En 2 × 2 m stor yta av småstenspackningen undersöktes där packningen togs bort. En 

sektion genom småstenspackningen grävdes även (C24167, fi gur 160 och 163). Småstens-

packningen låg i huvudsak i L102 men en del av stenmaterialet gick också ner i L118. 

Sammantaget var tjockleken mellan 0,2–0,3 m. Enstaka fynd av fl inta, kvarts samt ett 

bergartsavslag påträff ades i småstenspackningen liksom i stensättningen i övrigt.

Sammantaget tolkas småstenspackningen som en del av stensättningens stenpack-

ning och inte som en separat anläggning.

I sektionen genom småstenspackningen togs två prover för 14C-datering. Den ena 

togs i L118 och det andra i övergången mellan L118 och det underliggande sandlagret 

(fi gur 163). Det översta provet daterades till 350–40 f Kr och det understa till 680–890 

e Kr. I båda fallen var vedarten ek.



307307

Röjning och markanvändning under järnålder och historisk tid

7 14 m

3,4

4,0

10

m ö h

Figur 160 Kant på småstenspackningen 

(A23134), samt en sektion igenom (C24167). 

Foto mot söder.

The edge of the stone-setting made of small 

stones (A23134), including a section (C24167). 

Photo facing south.

Kantkedjor/inre stenkretsar

Inom stensättningen låg totalt fyra inre kantkedjor eller stenkretsar, vilka delvis anades 

redan tidigt vid avbaningen. Ingen yttre kantkedja påträff ades dock. Stenarna som in-

gick i kantkedjorna hade en storlek mellan 0,3–0,6 m. Stenmaterialet i kedjorna var över 

lag större än den omkringliggande stenen i packningen och låg inom stensättningen på 

ett symmetriskt framträdande sätt. Tydligast av kedjorna var de två innersta, vars upp-

stickande stenar låg närmast i halvcirklar (fi gur 164 och 165). De två yttersta kedjorna var 

mer oregelbundna och inte lika tydligt symmetriska som de båda inre kantkedjorna. Den 

näst yttersta uppvisade koncentriska drag medan kantkedjan längst i norr var mer oregel-

bunden. I denna kantkedja fanns även en mindre rest sten (ca 0,4 m hög). Runt den resta 

stenen var stenpackningen något tätare och några stenar var inkilade för att staga upp

Huruvida kantkedjorna var koncentriska eller inte var svårt att avgöra då inte hela 

stensättningen kunde avtorvas. De tre innersta kedjorna var halvcirkelformade, medan 

den yttersta inte uppvisade samma böjda form utan var mer oregelbunden. Ingen av 

kedjorna fångades upp i det 4 m breda schakt som drogs ut från stensättningen och 

söderut. En tolkning är att kantkedjorna inte omfattade hela stensättningen utan var 

avsedda att förstärka intrycket av stensättningen från olika håll.

Lager 102

Lager 118

Rostfärgad till ljus sand/silt
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C25032

C24167

A269

A1458

A23134

Skissad begränsning

Figur 161 Anläggningar och sektioner i stensättningen 

(A6030).Skala 1:100.

Features and sections in the stone-setting (A6030).

Kant/nivåskillnad Verge

Sten Stone

Schakt Trench

Sektion Section

0 1 2 m
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Figur 162 Småstenspackningen 

(A23134) framrensad. Foto från ovan 

mot nordväst.

The stone-setting made of small stones 

(A23134) cleared. Photo from above, 

facing north-west.

Figur 163 Sektion (C24167)genom 

småstenspackningen (A23134), mot 

söder.

Section (C24167) through the stone-

setting made of small stones (A23134), 

facing south.

PM24159PM24160

0 2 m1

Lager 102

Lager 118

Rostfärgad till ljus sand/silt

Den eventuella graven

Anläggningen A1458 låg i den nordvästra kanten av stensättningen (fi gur 161). Anlägg-

ningen utgjordes av fem tätt satta och delvis kantställda stenar runt en större sten som 

upptog en yta av 1,2 × 1,0 m. Mittstenen (ca 0,60 × 0,45 m) var delad där den ena delen 

ingick i kantkedjan till anläggningen. Anläggningen gav intryck av att vara en sorts 

kistkonstruktion (fi gur 166). Detta gjorde att anläggningen till att börja med tolkades 

som en möjlig grav.

När anläggningen rensats fram syntes en nedgrävningskant runt stenarna. Då delar 

av anläggningen undersökts framkom det att under och innanför de kantställda stenarna 

i anläggningen fanns mindre stenar, vilka till synes var till för att jämna ut och stödja. 

De mindre stenarna var hårt packade, mellan ca 0,03–0,2 m stora. Då mittstenen och 

utvalda stenar plockats bort i anläggningen kunde det konstateras att under stenarna 

fanns en ca 0,15–0,25 m djup nedgrävning (fi gur 167 och 168). Inga fynd hittades då 

denna undersöktes, men i botten låg en ca 0,4–0,5 m stor relativt fl at sten. Ett mindre 

fynd i form av ett litet fl intavslag med oklar koppling till anläggningen påträff ades dock. 

Anläggningen undersöktes i sin helhet.

Ett makroprov som analyserades togs i nedgrävningen under mittstenen. Inga förkol-

nade fröer hittades, utan träkol som vedartsbestämdes till björk daterades. Kolet dat-

erades till 230–390 e Kr vilket motsvarar romersk järnålder
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Figur 164 Kantkedjor/stenkretsar i 

södra delen av stensättningen. Lod-

foto, pil mot norr.

Kerb/stone-circles in the southern 

part of the stone-setting. Photo from 

above, arrow pointing north.

Vad anläggningen representerar är svårt att klargöra då inga fynd som var tydligt 

kopplade till den hittades. Konstruktionen påvisar att det möjligen har varit något ned-

lagt i nedgrävningen under mittstenen. Ifall detta har varit brända ben som brutits ner 

eller någon form av organiskt material som off rats har inte kunnat klargöras utifrån de 

valda analysmetoderna. En möjlig hypotes kan även vara att något grävdes ner under 

mittstenen men sedan medvetet efter en tid togs bort.

En mindre stenpackning

Stenpackningen A269 låg i den nordvästra delen av stensättningen och utgjordes av en 

närmast rund ca 1,8 m i diameter stor stenpackning (fi gur 161). Delar av denna sten-

packning stack upp och låg synlig före avtorvning och rensning (fi gur 169). Till att börja 

med antogs det därför röra sig om ett röjningsröse av samma karaktär som på övriga 

impedimentet. Men efterhand som stenpackningen rensades fram blev det tydligt att 

den var mer väl avgränsad och vällagd. Stenpackningen undersöktes först till hälften 

så att en sektion genom anläggningen exponerades, och därefter plockades resterande 

del av packningen ner i plan

Stenpackningen bestod av ett till två skikt med ganska tätt lagda stenar som låg 

ovanpå stensättningen och L102 (fi gur 170). Stenmaterialet i packningen utgjordes av 

rundade stenar med storlek mellan 0,1–0,4 m i diameter. Stenpackningen hade även en 

något osäker kantkedja med 0,15 till 0,4 m stora stenar av kantig karaktär. Fyllningen 

mellan stenarna var gråbrun lätt humös sand som delvis påminde om lager 102. Sten-

materialet i stenpackningen var inte integrerat i det underliggande stenmaterialet i sten-

sättningen utan var lagt ovanpå denna. Men det fanns även enstaka stenar som delvis 

verkade vara nedsjunkna i den underliggande delen (fi gur 171).

Att anläggningen inte var ett röjningsröse i gängse mening framgick av att A269 inte 

uppvisade samma karaktär som övriga röjningsrösen inom impedimentet som bestod 
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Skissad begränsning

Figur 165 Kantkedjor inom stensättningen och dess förhållande till den tänkta 

utbredningen av stenpackningen. Skala 1:100

Kerbs within the stone-setting and their relation to the hypothetical extent of the 

stone-setting.

Kantkedja Kerb

Sten Stone

Schakt Trench

0 1 2 m
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Figur 166 Anläggning med kant-

ställda stenar ( A1458) eft er framren-

sning. Foto mot nordost.

Feature with vertically placed stones 

(A1458) aft er clearing. Photo facing 

north-east.

Figur 167 Sektion av anläggningen 

med kantställda stenar (A1458) mot 

öster.

Section through feature with vertically 

placed stones (A1458), facing east.

Figur 168 Den centrala delen av an-

läggningen med kantställda stenar 

(A1458) undersökt.

The central part of the feature with 

vertically placed stones (A1458) exca-

vated.

Lager 102

Lager 118

Ljust gråbrun siltig sand, nedgrävning under mittblock

Brunorange sandig siltig morän, rostjord

Sten

Sten i kantkedja 0 1 2 m

PM19379
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Figur 169 Den mindre stenpackningen (A269) eft er avtorvning. Foto 

mot söder.

The smaller stone-packing (A269) aft er being desodded. Photo facing 

south.

Figur 170 Den mindre stenpackningen (A269) i genomskärning. Foto 

mot nordost.

Section through the smaller stone-packing (A269). Photo facing north-

east.

Figur 171 Sektion av den mindre sten-

packningen (A269) mot nordost.

Section through the smaller stone-

packing (A269), facing north-east.

Lager 102

Lager 118

Rostfärgad till ljus sand/silt

0 4 m2

av mer “ihopkastad” sten. Som kontrast bestod alltså A269 av ett tätlagt stenmaterial 

med en mer symmetrisk utformning och en eventuell kantkedja.

Ett fyndmaterial påträff ades då anläggningen undersöktes, detta framkom dock 

framför allt i den underliggande packningen till stensättningen. Fynden som framkom 

i stenpackningen var av samma karaktär som på övriga stensättningen och i dess olika 

kontexter i övrigt. Totalt hittades ett 20-tal kvarts- och fl intavslag.

A269 tolkades vara anlagd direkt ovanpå stensättningen då denna var synlig. Inga 

fynd påträff ades som indikerade en vedertagen gravfunktion, även om någon sådan 

inte kan uteslutas.

Fynd

De fynd som framkom i det övre lagret (L102) i stensättningen bestod av fl intor, mestadels 

avslag, varav enstaka bearbetade samt kvartsavslag. Även i det underliggande lagret (L118) 

återfanns några få kvartsbitar och fl intavslag.

Det påträff ades också en del oslagen kvarts främst ovanpå, men även i fyllningen 

till stensättningen. Kvartsen utgjordes av främst små 0,02–0,08 m stora bitar. Enbart 

ett referensmaterial av detta samlades in, som utgjordes 71 bitar kvarts (680 gram). 

Inga större koncentrationer av kvarts förekom utan denna var spridd över hela sten-

sättningen. Sammantaget var den mängd kvarts som påträff ades i anslutning till an-

läggningen mer omfattande än den kvarts som naturligt fanns inom impedimentet i 

stort. Dock var mängden inte tillräckligt stor för att man med säkerhet skulle kunna 

avgöra om kvartsen deponerats avsiktligt.

Vad det gäller fl inta samlades alla fynd in, totalt 132 bitar (1196 gram). Dessa utgjordes 

nästan uteslutande av avslag och splitter. Bland de bearbetade fynden kan en lancett-

spets nämnas som således främst kan kopplas till mesolitisk närvaro på impedimentet. 

Även fyra bergartsavslag hittades.
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Fynd av främst fl inta påträff ades på fl era andra ytor inom impedimentet och inte bara 

i samband med stensättningen, sannolikt från aktiviteter på platsen under mesolitikum. 

Ett liknande fl intmaterial fanns bland annat strax norr om stensättningen i tre 1 × 1 m 

stora rutor som grävdes, vilket indikerar att fl intorna redan fanns på markytan vid an-

läggandet av stensättningen. Flintan, och även till viss del kvartsen som hittades, skulle 

därför ha kunnat omdeponerats vid anläggandet av stensättningen.

Även recenta fyndmaterial i form av föremål som spikar/hästskosöm och patronhyl-

sor påträff ades ovanpå stensättningen.

14C-analyser från stensättningen

Dateringen från de olika kontexterna och lagren i stensättningen visade på spridning till 

såväl äldre som yngre järnålder, där tre av de analyserade proverna hamnade i äldre och 

yngre romersk järnålder och det fj ärde provet daterades till vendel-/vikingatid (tabell 

41). Den mest stratigrafi skt låsta dateringen var den som togs i gropen tillhörande A1458.

DISKUSSION – EN MONUMENTALANLÄGGNING I ETT SANKMARKSLANDSKAP

Utformningen av stensättningen med dess tillhörande olika delar indikerar att den 

troligen byggdes ut i fl era steg. Men då lagren 102 och 118 framkom i samband med 

nästan alla undersöka kontexter och var relativt likartade i tjocklek och omfång in-

nebar detta att de olika utbyggnadsfaserna möjligen genomfördes inom en relativt be-

gränsad tidsrymd. Av de anläggningar som undersöktes är det stenpackningen A269 

som tydligt uppförts en tid efter de övriga anläggningarna då denna var lagd ovanpå. 

Även kantkedjorna, där två av dem var relativt symmetriska i förhållande till varand ra 

medan de två andra inte var det, skulle kunna indikera att anläggningen utvecklats 

och byggts ut i fl era steg.

Läget i landskapet för impedimentet lyftes fram i föregående diskussion i samband med 

Ysane 79 och 80. Stensättningen och impedimentens läge under romersk järnålder och 

folkvandringstid var ett ö-liknande i ett sankmarklandskap (fi gur 152–154). Vattennivåerna 

är dock något osäkra under denna period och det går inte utesluta att det omgivande sank-

markslandskapet snarare utgjordes av en mer vattenpräglad miljö. Stensättningen låg på 

ett svagt höjdläge på impedimentet men var till sin utformning förhållandevis anspråkslös. 

Stensättningen bör ha varit som tydligast då man befann sig på impedimentet. De kantked-

jor eller stenkretsar som påträff ades låg vända, såsom större delen av stensättningen, mot 

norr–nordväst, alltså inåt mot impedimentet. En hypotes är således att det var meningen 

att stensättningen framförallt skulle upplevas uppe på impedimentet och inte från avstånd.

Dateringen som genomfördes, där tre prover togs i L118 och ett i en nedgrävning 

under A1458, visade på en spridd datering till såväl äldre som yngre järnålder. Det som 

går att tolka utifrån detta är att stensättningen använts under en lång period. Kolet 

som daterades bör sannolikt vara kopplat till fl era omgångar av röjningsbränningar. 

Resultatet från dateringarna sammanfaller relativt väl med resultatet från Ysane 79 och 

röjningsbränningarna i samband med den eventuella agrara verksamheten. En aspekt 

som bör tas hänsyn till är stensättningens låga och fl acka utformning. Om det var av-

sett att stensättningen skulle synas bör den sannolikt med jämna mellanrum bränts av 

för att stenmaterialet inte skulle övertorvas och döljas i vegetationen. Möjligen gjorde 

man detta som en del av röjningsbränningarna inom Ysane 79.

Den rituella dimensionen

Stensättningen Ysane 92 är trots sin enkelhet en komplex anläggning. Genom den ak-

tuella undersökningen kunde denna avgränsas och dateras, och den påvisade, om inte 

en fyndtomhet, så en svårighet att säkert relatera fynden till stensättningen.
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Inom Ysane 92 framkom inga fynd av exempelvis brända ben eller andra gravindikerande 

fynd, men det kan vara intressant att diskutera anläggningen från utgångspunkten att det 

var en stensättning med gravgömmor, och vad som möjligen skulle kunna indikera detta. 

En tydlig anläggning med gravliknande attribut inom stensättningen, var A1458. Denna 

anläggning bestod av en större mittsten som hade spruckit, med tydligt ställda kanthäl-

lar. Detta indikerade att det kunde fi nnas en möjlig gravgömma under mittstenen. Då 

den undersöktes visade det sig att anläggningen hade en nedgrävning som gick under den 

övriga packningen i stensättningen, men att det i denna inte fanns några gravindikerande 

fynd, förutom ett mindre fl intavslag, vilket i sin tur kan ha kommit dit sekundärt. Det 

kan dock inte uteslutas att eventuella ben brutits ner och försvunnit.

En annan intressant aspekt är kvartsförekomsten i och på stensättningen. Kvartsen 

var både slagen och obearbetad. Kvarts kopplat till gravsammanhang fi nns det fl era ex-

empel på (exempelvis Carlie 1999; Emanuelsson & Wikborg 2009; Victor m fl  2005). 

Dock skall det nämnas att kvartsen i detta fall inte uppträdde i större koncentrationer 

och även om det fanns mer kvarts på stensättningen än i omgivande ytor, var mängden 

inte exceptionell. Flintförekomsten är en annan aspekt. Den fl inta som typologiskt går 

att bestämma verkar främst vara av mesolitisk karaktär och skulle därför kunna tolkas 

som kringfl yttad och tillkommen sekundärt, men det kan inte heller uteslutas att den 

medvetet tagits med i anläggningen när denna anlades.

Även om stensättningen inte säkert kan kopplas till begreppet grav uppvisar den genom 

sin utformning och sitt läge att den, utifrån vårt synsätt, bör kunna sammankopplas 

med rituella företeelser eller kult. Problemet som uppstår när dagens arkeologer ska tolka 

förhistorisk aktivitet är ofta att de spår som efterlämnas vid exempelvis det som vi idag 

ser som en möjligt rituell aktivitet är mycket begränsade (Artelius & Anglert 2008:229ff ; 

Nordberg 2010:16). Det är också viktigt att se ritual och religion som något vardagligt och 

inte något som bara förekommer vid gravar utan har fungerat som ramverk för många 

aspekter av förhistoriska kulturer (exempelvis Bradley 2005; Insoll 2004).

De materiella spår som avtecknar sig vid stensättningen är dess stenmaterial samt ett 

möjligt brukande av eld för att hålla den synlig. Vad det gäller elden bör en koppling 

mellan en röjningsbränning inom en agrar kontext såsom Ysane 79 och i detta fall en 

stensättningsliknande anläggning höra ihop. Elden och solen bör ha varit speciellt viktiga 

här i Norden med våra fyra årstiders växlingar (Kaliff  1997:79ff ). Elden som används i 

gravsammanhang såväl som vid röjningsbränningar kan ses som en del i samma trans-

formerande funktion och cykliska tänkande, där eldens kraft kan ha setts som en sym-

bolik för pånyttfödelse, och där det gamla livet, människa eller växt, bryts ner och ska-

par förutsättningar för ett nytt liv (Kaliff  1997:81ff ; 2008:134f; Varenius 1994:59f). Från 

fl era av de större stenblocken som låg i och kring stensättningen hade stenfl isor sprängts 

bort. Detta kan ha förorsakats av eldande och avbränningar i närheten av blocken.

Kopplingen mellan en agrar aktivitet inom Ysane 79 och stensättningen Ysane 92 kan 

även ses i stenen. Förhållandet mellan en stenröjning och byggandet av exempelvis gravar 

i sten från åkermark har framförts av fl era arkeologer, där även placeringen av gravar i åk-

Tabell 41 Sammanställning av dateringsresultatet från Ysane 92.

Compilation of the radiocarbon results from the Ancient Monument site Ysane 92.

Lab nr Provnr 14C år BP Kontext Material δ13C ‰ Kal 1σ AD Kal 2σ AD

Ua- 31215 PM19379 1734 ± 30 Nedgrävning i samband med A1458

Pit in A1458

Björk

Birch

-24,0 250–345 e Kr 230–390 e Kr

Ua- 31216 PM24159 2122 ± 32 Småstenspackning 23134

Small stone-packing 23134

 Ek

Oak

-24,5 200–95 f Kr 350–40 f Kr

Ua-31217 PM25502 1809 ± 32 L102 Ek

Oak

-23,6 130–250 e Kr 120–330 e Kr

Ua-31218 PM24160 1232 ± 32 Småstenspackning 23134

Small stone-packing 23134

Ek, Torne

Oak, Thorne

-24,9 710–870 e Kr 680–890 e Kr
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ermark kan ses som en del i en cyklisk koppling mellan liv, död och återfödelse (Bradley 

2005; Högrell 2000a, 2000b; Kaliff  1997, 2008; Varenius 1994). Att sten använts till att 

bygga på ett redan stenbundet höjdparti kan också ses som ett sätt att förstärka platsen i 

sig (Kaliff  1997:106).

Jämförelse med liknande anläggningar

Även om inget liknande har påträff ats tidigare i Blekinge, fi nns fl era andra exempel från 

andra delar i landet på liknande företeelser under brons- och järnålder, där höjdpartier 

klätts in med sten och berghällar fått lagda brätten med sten omkring sig. De har också 

varit svårtolkade och inte uppvisat några tydliga tecken på att vara gravar (exempelvis  

Kaliff  1997, Munkenberg 2002, Goldhahn 2007). I Bohuslän fi nns det vidare fl era ex-

empel på svårförklarade företeelser där skrevor i berghällar fyllts med sten. Vid en un-

dersökning av Askim 287, Askim socken i Göteborgs kommun år 2007 undersöktes 

en sådan plats (Östlund 2008). De stenpackade skrevorna var mellan 0,5–15 kvadrat-

meter stora och fyndmaterialet utgjordes av fl inta och kvarts. Inga fynd av ben påträf-

fades och markkemiska analyser påvisade att ingen av anläggningarna innehållit ben 

(a.a 18ff ). Påträff andet av brända ben som spritts i samband med gravkonstruktioner är 

en förhållandevis vanlig företeelse i framför allt äldre järnålder (Andersson 2008:107). 

Vid undersökningar i Lunda gård utan för Strängnäs i Södermanland påträff ades ett 

stort antal stensättningar som bildade närmast mattor av sten på ett redan kraftigt sten-

bundet impediment. Gemensamt för dessa var att dessa inte uppvisade några gravgöm-

mor men att det istället bland annat påträff ades små mängder brända ben som spritts i 

stensättningarna (Andersson & Skyllberg m fl  2008). Likheten mellan impedimentet i 

Lunda och den nu aktuella stensättningen stannar vid användandet av sten för att klä 

in och täcka. Möjligheten är dock att brända ben även spritts i samband med Ysane 92 

men av olika skäl inte kunnat fångas, möjligen på grund av bevaringsförhållandet el-

ler mängden brända ben. Lokaliseringen av lunden i Lunda visar också stora likheter 

med det aktuella impedimentet. Vid övergången mellan yngre bronsålder och äldre 

järnålder (ca 500 f Kr) har lunden varit en ö i en tämligen trång vik av Mälaren (Anders-

son 2008:102f). Möjligen kan någon begravning ha skett på ön vid denna tid. Under den 

mellersta järnåldern har strandlinjen sjunkit och lunden blivit en udde i viken. Det var 

även då som de rituella aktiviteterna tog fart. Styrkan på den rituella nivån har emeller-

tid varit större på lunden vid Mälaren än på impedimentet vid Vesan, vilket också kan 

hänga samman med aktiviteternas varaktighet. På båda platserna har aktiviteter även 

skett under medeltid och historisk tid, men med ett helt annat innehåll.

Gravliknande stensättningar och anläggningar utan gravgömmor har vidare un-

der senare år även blivit uppmärksammade i bland annat Bohuslän och Mälardalen. 

Bara i samband med E4-Projektet i Uppland under perioden 2002–2004 undersöktes 

ett tiotal platser med denna typ av anläggningar (Appelgren & Renck 2007; Engström 

2007:77f), se även undersökningarna vid följande lokaler t ex Vaxmyra (Eklund 2005), 

Kyrsta (Engström & Wikborg 2006), Fullerö (Björck & Appelgren 2005), Snåret (Björck 

& Larsson 2005) och Älby (Seiler 2004). I huvudsak brukar denna typ av gravliknande 

men närmast tomma anläggningar ofta kopplas till yngre bronsålder och äldre järnålder 

(Engström 2007:85f).

Inom röjningsröseområdena på sydsvenska höglandet är gravproblematik ofta när-

varande, där det i många fall kan vara svårt att särskilja ett röjningsröse och en grav 

från varandra utseendemässigt, då dessa kan vara likartade i sin uppbyggnad. Resulta-

tet blir ofta att gravliknande men tomma anläggningar blir tolkade som röjningsrösen 

alternativt kenotafer, dock framförs andra alternativa tolkningar emellanåt (exempelvis 

Svanberg 2000, Kraft 2003, Hansson 2008, Emilsson 2009).
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Arkeologen Terje Gansum har tittat närmare på hur framförallt tomma gravhögar 

har behandlats i den arkeologiska forskningen och menar att: 

Haugene kan etter vårt syn ikke vare tomme. Den tomheten som er presentert i arkeologisk 

litteratur synes snarere å representere en negasjon av forventninger, forventinger om gjen-

standsfunn (Gansum 2004:202).

När man som arkeolog utgår från fyndmaterialet såsom förekomsten av bränt ben för 

att tolka in gravstatus på olika anläggningar innebär det en viss problematik. Bland an-

nat Martin Hansson har resonerat om detta i sammanhang med gravar och röjnings-

rösen och menar att det i många fall påträff as en relativt liten benmängd i gravar, det 

vill säga en benmängd som är mycket mindre än vad som kan ses som en hel enskild in-

divid. Vidare begravdes inte alla människor i arkeologiskt synbara gravar. Kanske kan 

det vara så att det vi tolkar som gravar delvis kan ha representerat något annat (Artelius 

2000:176ff ; Hansson 2008:164f; Kaliff  1997:90ff )?

Sammanfattande tolkning av stensättningen

Sammantaget skulle det som framkommit i ovanstående diskussion kunna indikera att 

hela konstruktionen har varit någon form av gravmonument där antingen eventuella 

ben brutits ned eller helt enkelt att anläggningen representerar någon form av keno-

taf. Likväl kan stensättningen representera något helt annat och en koppling mellan en 

agrar röjningsbränning och möjliga avbränningar av stensättningen bör även läggas in 

i sammanhanget. Impedimentens läge indikerar också att aktiviteten inom såväl Ysane 

79 som 80 och Ysane 92 bör ha varit av speciell art.

Framtida analyser och tolkningar såsom undersökningar av liknande anläggningar 

kan möjligen frambringa mer kunskap om detta.
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Den arkeologiska undersökningen vid Norje Sunnansund resulterade i att överlagrade 

lämningar från mesolitikum och röjningslämningar från järnålder och historisk tid 

dokumenterades. Det undersökta områdets läge intill sjön Vesan har varit förutsätt-

ningen för aktiviteterna på platsen under de aktuella perioderna. Materialet från un-

dersökningarna har stor vetenskaplig potential, inte minst genom möjligheten till en 

bredare bild av skeendena kring Vesan genom de övriga enastående arkeologiska och 

paleoekologiska resultaten inom E22-projektet.

Fasindelning

De mänskliga aktiviteter som dokumenterats på platsen har indelats i tre kronologiska 

faser. Fasindelningen är ett resultat av en sammanvägning av stratigrafi ska iakttagelser, 

paleoekologiska analyser, föremål och ¹⁴C-dateringar. De perioder som dominerar är 

tidig- och mellanmesolitikum samt förromersk järnålder–vendeltid.

FAS 1. TIDIGMESOLITIKUM – TIDIGT MELLANMESOLITIKUM (SEN BOREAL TID 

– TIDIG ATLANTISK TID)

Den mesolitiska boplatsen vid Norje Sunnansund har haft ett läge intill sjön Vesans 

utlopp som varit synnerligen gott för utnyttjande av en mängd olika naturresurser. Bo-

platsen har legat på en udde i en omgivande skog som främst bestått av tall och hassel. 

Platsen har varit använd under fl era perioder av tidig- och mellanmesolitikum som här 

är indelat i två delfaser: fas 1a (tidigmesolitikum) och fas 1b (tidig-/mellanmesolitikum).

Fas 1a. Tidigmesolitikum (sen boreal tid – tidig atlantisk tid)

Omkring 7600 f Kr hade havet sedan ett par hundra år dragit sig tillbaka, och Vesan-

bassängen hade övergått från att vara en lagun till att bli en insjö. Från denna tid fi nns 

omfattande boplatslämningar på en udde vid sjöns dåvarande utlopp, med bevarat or-

ganiskt material (Ysane 44). Boplatsmaterialet har daterats till 7600–6700 f Kr. Tolk-

ningen av det omfattande litiska, osteologiska och paleoekologiska materialet innebär 

att platsen under större delen av året har utgjort en mer permanent använd boplats för 

en större grupp människor. Fiske har varit grundläggande för ekonomin, i kombination 
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med jakt av vildsvin, rådjur, säl och kronhjort. Boplatsen kan åtminstone under en pe-

riod ha ingått i ett säsongsbaserat fl yttmönster.

De upprepade intensiva vistelserna har avsatt ett material där många olika händelser 

och aktiviteter skapat spår som är svåra att följa. Det förefaller mindre sannolikt att man 

haft bostäder i någon större utsträckning inom den undersökta ytan under denna period, 

istället har den sannolikt främst utgjort en plats för matprocessande och hantverk. Ett 

exempel på matprocessande utgörs av en anläggning för fi skfermentering, nedgrävd i 

lera och fylld med mörtben. Det är däremot sannolikt att andra delar av udden använts 

för boende, med tanke på omfattningen av lämningarna inom den undersökta ytan. 

Användning av kvarts som råmaterial kan tolkas som att kontakter med grupper längs 

ostkusten eller Småland förekommit, medan användningen av sydvästskandinavisk 

fl inta talar för lika omfattande kontakter med sydvästra Skåne.

Fas 1b. Tidig-/mellanmesolitikum (tidig atlantisk tid)

Omkring 6700–6600 f Kr hade havsnivån åter stigit och Littorinahavet hade kommit 

betydligt närmare udden vid utloppet. En eller fl era översvämningar av platsen hade 

avsatt ett sandlager på udden, i en miljö som var lagunliknande och ganska havsnära.

Under denna fas då material avsatts i det sandiga lagret är fyndmängden mindre, och 

sannolikt representerar materialet färre besök på platsen än materialet i det äldre lagret. 

Denna tolkning stöds av att det är inom denna fas som det är lättast att urskilja enstaka 

strukturer inom ytan. En koncentration av mycket hårt utnyttjad sydvästskandinavisk 

fl inta och kvarts i kombination med en möjlig nedgrävd struktur och en möjlig härd 

har tolkats som en tänkbar hydda. Materialet har likheter med hårt utnyttjat material 

från mesolitiska hyddor från samma period inom E22-projektet, vid Lussabacken norr, 

en kilometer söderut. Även två andra mindre strukturer i form av en aktivitetsyta och 

en slagplats har kunnat urskiljas i materialets spridning.

Under den yngre fasen är platsens karaktär mindre tydlig, men den förefaller ha 

utnyttjats färre gånger av en mindre grupp människor. Samma typer av råmaterial in-

dikerar likartade kontakter som under den äldre fasen.

FAS 2. FÖRROMERSK JÄRNÅLDER – VIKINGATID (SUBATLANTISK TID)

Järnåldersfasen inom Norje Sunnansund är representerad av ¹⁴C-dateringar från de båda 

åkerimpedimenten. Dagens omgivande åkermark låg under denna period under grunt 

vatten eller var av sankmarkskaraktär. De båda impedimenten har under denna period 

således legat närmast som öar eller halvöar i landskapet. Vattennivåerna var som högst 

under den äldre järnåldern för att sedan succesivt minska. Under början av järnålder 

övergår Vesan från att vara ett sund till att bli en lagun, men har fortfarande haft en direkt 

förbindelse med havet. Någon gång under mellersta, kanske så sent som yngre järnålder, 

övergår sedan Vesan till att bli en insjö med ett mindre utlopp vid Norjes sund.

Från järnåldern påträff ades inga fynd som tydligt kunnat tidsbestämmas. De fl esta 

av dateringarna kommer från träkol som tagits i markhorisonten direkt under eller i de 

understa lagren från röjningsrösen samt i stensträngar och jord- och stenvallar inom de 

fossila åkermarkområdena Ysane 79 och 80. Dateringarna bygger även på kol från en 

härd inom boplatsen Ysane 93 samt kol från kontexter inom den stensättningslika an-

läggningen Ysane 92 på det södra impedimentet. De dateringar som kommer från de 

fossila åkermarksområdena och från stensättningen bedöms främst representera faser 

av röjningsbränningar. Flera anläggningar har fått motstridiga dateringar till både his-

torisk och förhistorisk tid, vilket visar på svårigheten med att datera öppna kontexter 

som exempelvis odlingslämningar. Dateringarna speglar således aktiviteter som pågått 

under lång tid och inte nödvändigtvis enskilda anläggningar.

Järnåldern är här indelad i tre delfaser: fas 2a (förromersk järnålder), fas 2b (romersk 

järnålder, folkvandringstid och vendeltid) och fas 2c (vikingatid).
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Fas 2a. Förromersk järnålder (tidig subatlantisk tid)

Spåren från förromersk järnålder representeras av en ¹⁴C-datering. Provet togs i ett lager 

inom den stensättningsliknande anläggningen Ysane 92 på det södra impedimentet. 

Dateringen representerar möjligen en aktivitet i samband med stensättningen eller en 

röjningsbränning som kan ha genomförts innan anläggandet av denna. Dateringen 

speglar även den första fasen då impedimenten åter tas i anspråk efter att ha legat över-

svämmade av vatten under större delen av bronsåldern och neolitikum.

Fas 2b. Romersk järnålder, folkvandringstid och vendeltid (subatlantisk tid)

Den långa perioden romersk järnålder–vendeltid bedöms vara huvudfasen med aktiv-

itet på impedimenten under järnåldern, där speciellt folkvandringstid verkar vara den 

primära aktivitetsfasen.

Romersk järnålder är representerad genom totalt fyra ¹⁴C-dateringar av vilka två 

kom från de fossila åkermarksområdena Ysane 79 och 80. De andra två dateringarna 

togs i kontexter i stensättningen Ysane 92. Dateringarna indikerar en ökad fas av ak-

tivitet inom de båda impedimenten som troligen kan kopplas till olika skeenden av 

röjningsbränningar. Tre av dessa prover togs i lagerhorisonter medan det fj ärde togs 

i en grop kopplad till stensättningen. Vedartsanalysen påvisar en vegetation av björk 

och ek på impedimenten.

Folkvandringstid är den period som tydligast utmärker sig i de dateringar som utförts. 

Sammantaget hör sju prover från lager i anslutning till odlingslämningar inom Ysane 79 

och 80 till folkvandringstid. En av dateringarna låg mellan vendeltid och folkvandrings-

tid. Det kol som daterats tolkas främst ha samband med röjningsbränningar men inte 

nödvändigtvis med de agrara lämningar de togs i anslutning till. Den intensiva fasen 

under folkvandringstid på impedimenten sammanfaller delvis med en huvud period på 

den undersökta boplatsen Lussabacken norr, som ligger ca en kilometer år söder.

Totalt tre prover från de båda impedimenten daterades till vendeltid. Av dessa är ett 

prov från ett lager under ett röjningsröse som även daterades till medeltid. En av datering-

arna hör till en härd på det södra impedimentet som tidsbestämdes till tidig vendeltid. 

Ett lager i stensättningen Ysane 92 innehöll även kol från denna period. Björk och ek 

verkar fortsatt vara den framträdande trädvegetationen. Ett pollenprov från det norra 

impedimentet som möjligen tillhör den aktuella fasen påvisar bland annat örnbräken, 

vilket är en växt som ofta anses indikera röjningsbränning (dock är endast nedbrytnings-

tåliga pollen bevarade). 

Impedimentens läge i förhållande till vattennivån i området är osäker under järnåldern. 

Möjligen var vattennivån i alla fall i början av denna fas så pass hög att Vesan hade ett 

utlopp mellan impedimenten. Direkt väster om impedimenten låg Vesans vattenspegel. 

Den östra delen var troligen delvis mer av sankmarkskaraktär. Möjligen tog människor 

sig med båt till impedimenten under den första delen av perioden.

Fas 2c. Vikingatid (subatlantisk tid)

Den sista förhistoriska fasen representeras endast av en datering från det norra impedi-

mentet vilken togs i anslutning till en jord- och stenvall. Detta bedöms spegla att im-

pedimenten och aktiviteten på dem fi ck en mindre betydelse under slutet på järnåldern. 

Samma mönster uppträder på boplatsen Lussabacken norr där en intensiv period under 

folkvandringstid/tidig vendeltid övergår i en tydlig nedgångsfas.

FAS 3. HISTORISK TID (SUBATLANTISK TID)

Den historiska perioden inom Norje Sunnansund är som i fallet med järnåldern kopplad 

till de båda impedimenten. Fasen är här uppdelad i två delfaser: 3a (medeltid) och 3b (ti-

dig modern/modern tid). Impedimentens koppling till vatten minskade under perioden 
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och Vesan försköts längre åt väster. Impedimenten låg omslutna av sank- och våtmark 

som under historisk tid började användas agrart.

Fas 3a. Medeltid (subatlantisk tid)

Det medeltida inslaget är mycket begränsat och företräds av en datering i samband med 

en lagerhorisont under ett röjningsröse. Platsen får ses som sparsamt brukad eller fort-

satt brukad men utan röjningsbränningar.

Fas 3b. Tidig modern och modern tid (subatlantisk tid)

Den tidigmoderna och moderna tiden är även representerad i form av två ¹⁴C-date-

ringar som båda kom från lagerhorisonter under två röjningsrösen. Vad det gäller 

dateringarna till tidigmodern tid samt medeltid framträdde dessa tillsammans med 

förhistoriska dateringar. Detta tyder på en odling och röjning som pågått inom ytorna 

som röjningsbränts tidigare under järnåldern. Sammantaget är detta den period som 

tydligast är kopplad till stenröjning. Pollenanalyser från ett röjningsröse på det södra 

impedimentet och en stensträng på det norra visade bland annat att en odling med 

råg, bovete och korn bedrivits. Pollenanalysen påvisade även växter typiska för ängs- 

och betesmark. Trädvegetationen bestod av framförallt ek, al, björk och bok men 

också pollen från gran förekom. Ett daterande fynd i form av ett huvud från en krit-

pipa gjordes även på det norra impedimentet. En huvuddel av de röjningsrösen som 

uppträde på impedimenten är troligen från denna period.

På storskifteskartan från år 1807 låg det aktuella området som Norje Sunnansunds 

inägor och beskrivs som ängsmark. En mindre åkerlycka fi nns också markerad på det 

södra impedimentet. År 1927 invigdes en pumpstation och omfattande utdikningar 

påbörjades för att få ner vattennivån och sänka Vesan för att omvandla den låglänta 

marken som tidigare varit ängs- och slåttermark till åkermark, vilket även således berörde 

marken omkring de aktuella impedimenten.

Jämförande och kulturhistoriska perspektiv

De arkeologiska resultaten ska integreras i en mer övergripande bild av kulturhistoriska 

skeenden. Denna process kommer att fortgå i nästa del av rapportarbetet. Här presen-

teras några inledande tankar.

DEN TIDIG-/MELLANMESOLITISKA BOPLATSEN

Den mesolitiska boplatsen vid Norje Sunnansund har haft ett läge intill sjön Vesans ut-

lopp som varit synnerligen gott för utnyttjande av en mängd olika naturresurser. Boplat-

sen har legat på en udde i en omgivande skog som främst bestått av tall och hassel. Plat-

sen har varit använd under fl era perioder, dels under en äldre fas där material avsatts i ett 

lager med goda bevarandeförhållanden (lager 111), dels under en yngre fas där ett mindre 

material avsatts i ett sandlager (lager 110). Faserna dateras till 7600–6700 f Kr, respek-

tive 6700–6600 f Kr, motsvarande maglemoseperiod respektive sen maglemoseperiod.

Under den äldre fasen har den undersökta ytan sannolikt främst utgjort en del av en 

boplats som använts under en stor del av året, åtminstone från slutet av juli eller början 

av augusti och fram till april–maj, där matprocessande och hantverk utförts av en större 

grupp människor vid upprepade tillfällen. Det är troligt att andra delar av udden samti-

digt använts för boende, med tanke på omfattningen av lämningarna inom den under-

sökta ytan, främst i form av ett stort och varierat fyndmaterial. Under den yngre fasen 

har platsen varit mer havsnära, och sjön sannolikt mer lagunliknande, att döma av om-

fattningen av det sandlager som avsatts innan materialet från den yngre fasen tillkom-

mer. Från den yngre fasen fi nns färre och mer urskiljbara strukturer, och även en möjlig 
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hyddlämning. Under denna period har troligen en mindre grupp använt platsen. Intill 

den undersökta delen av boplatsen har vattnet varit mycket grunt, och under båda fa-

serna har en del material från boplatsen deponerats där, i vad som här betecknats som 

ett utkastlager. Det fi nns även spår av att udden på andra sidan om utloppet (det södra 

impedimentet) utnyttjats sporadiskt, i form av ett mindre litiskt material.

Flertalet av de mesolitiska boplatser kring Vesanbäckenet som upptäcktes i sam-

band med E22-undersökningarna har varit lokaliserade i anslutning till vatten. Inga av 

platserna har varit i bruk samtidigt med Norje Sunnansund (för en översikt se kapitlet 

Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling). Vid Lussabacken norr, omkring en 

km söderut, fanns spår av fl era kortvariga vistelser omkring 8400 f Kr, omkring 800 år 

innan boplatsen vid Norje Sunnansund togs i bruk (Björk m fl  under utgivning). Minst 

en kortvarigt använd hydda hade också anlagts vid något tillfälle. Vid Norje Nordan-

sund, två kilometer norrut, fanns också lämningar från en eller ett par korta vistelser 

vid strandkanten från samma period (Fendin m fl  under utgivning). Dessa lämningar 

har gett en bild av en marin kultur präglad av snabba förfl yttningar. Från denna tid har 

också boplatser som på samma sätt antyder en stark marin anpassning påträff ats i Mel-

lansverige. Utifrån råmaterialval och vattenvägarnas begränsningar verkar det sanno-

likt att människorna som lämnat spår i området rört sig runt södra Östersjön. Miljön i 

området var sannolikt ganska skärgårds- eller lagunliknande vid denna tidpunkt, och 

förefaller att ha varit lämplig för kortvariga lägerplatser.

Därefter följde en regression, havet drog sig tillbaka och Vesan blev en avgränsad 

sjö, där läget vid utloppet för den mer långvarigt använda boplatsen vid Norje Sun-

nansund, 7600–6600 f Kr, framstår som mycket gott. Efter närmare 1000 år när-

made sig havet sedan åter successivt Vesanbäckenet, och efter de sista mer kortvariga 

vistelserna vid Norje Sunnansund kring 6700–6600 f Kr utgjorde området åter en 

lagun- eller skärgårdsmiljö. Den efterföljande perioden, mellan 6600 och 6000 f Kr, 

var den mest dramatiska perioden under holocen tid då det gäller förändringar av 

klimat och strandlinjer. Dessutom påverkades Blekinge, åtminstone indirekt, av en 

tsunami som drabbade Västerhavet. Genom förekomsten av omlagrade, svallade och 

patinerade fl intor vid Lussabacken norr framgår det att de dramatiska förändringarna 

i omgivningen påverkat arkeologiska lämningar och omlagrat fynd.

Under denna period verkar det ganska skyddade läget vid Lussabacken norr åter ha 

varit tilltalande, samtidigt som det var gott ur både kommunikations- och biotopsyn-

punkt. Några hundra meter norr om Lussabacken hade ett brett utlopp eller sund bildats, 

som ledde ut till det öppna havet. Från omkring 6400 f Kr fi nns ett antal mycket väl-

bevarade hyddor och kanotrännor vid Lussabacken norr. När de anlades var de belägna 

i anslutning till havet. Hyddornas kraftiga konstruktion och de ovanligt stora härdarna 

har medfört att de tolkats som vinterbostäder. Tolkningen stöds av slitspårsanalyser av 

det mycket fragmenterade fyndmaterialet som avslöjat att fl intan under en längre tid 

trampats omkring i ett golvlager. Det faktum att endast fl inta från Sydvästskåne an-

vänts i hyddorna antyder att kontakterna längs kusten västerut måste varit intensiva.

Under samma period var Norje Nordansund åter en attraktiv plats vid strandkanten, 

där fl era lämningar av något mer långvariga vistelser, härdar, anläggningar och möjliga 

rester av en korg med hallon talar för att man stannat där vid upprepade tillfällen för 

att bl a processa mat. Från omkring 5800 f Kr översvämmades Vesanområdet därefter 

av Littorinatransgressionen, och kom att ligga under havets yta i tusentals år.

Perioden mellan 7600–6600 f Kr, då udden vid Norje Sunnansund var i bruk, 

motsvarar vad som i det aktuella området brukar rubriceras som maglemosekultur. 

Dåtidens kustlinjer ligger till stor del under vatten idag, och tidigmesolitiska material 

från de kustlinjer som inte är översvämmade är ofta kraftigt transgressionspåverkade. 

Det fi nns dock ett antal undersökta platser i regionen som varit relativt kustnära un-

der perioden. Från Skåne kan nämnas Tobisborg, Hagestad 6:2A och Årup (Strömberg 

1976, 1986; Karsten & Nilsson 2006). Av dessa ligger Årup närmast Vesan, omkring en 
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mil åt sydväst, och ett fl ertal mesolitiska lämningar undersöktes där under 2002. Mot 

slutet av tidigmesolitikum låg Årup liksom Norje Sunnansund ett par km från havet, 

vid en grund sjö eller våtmark. Utifrån en materialbaserad datering bör Årups kontext 

4 vara samtida med Norje Sunnansund. På platsen fanns spår av en kortvarig vistelse i 

form av en hydda och rester efter framställning av mikroliter och omskaftning av pilar. 

I Årupsmaterialet märktes ett successivt ökat inslag av sydvästskandinavisk fl inta un-

der tidig- och mellanmesolitikum, och samma tendens har överlag synts i materialen 

från Vesan, vilket kan tolkas som att kontakterna i sydvästlig riktning ökat med tiden.

I Kalmar län fi nns fl era mindre lokaler med tidigmesolitiska inslag, ofta transgres-

sionspåverkade, exempelvis Påboda och Ljungby Södra (Alexandersson 2000; Petersson 

2001). Även merparten av de tidigmesolitiska boplatser som undersökts på Bornholm 

har varit kustnära. De mest omfattande är Ålyst, Gyldenså Vest, Hullegård, Kobbebro, 

Melsted och Nørre Sandegård (Sørensen & Casati 2010:27 f, 146 f). Alla de ovannämnda 

lokalerna varierar i storlek och karaktär. Gemensamt för samtliga är dock att de inte 

innehållit några större mängder bevarat organiskt material. Den regionala bilden av 

det tidigmesolitiska samhällets ekonomi och säsongsutnyttjande under denna period 

baseras därför främst på fynd från boplatser vid inlandssjöar i Skåne och Danmark, där 

även organiskt material bevarats. Säsongsindikationerna från dessa platser talar för att 

de har varit bebodda under sommarhalvåret, och några vinterboplatser med organiskt 

material från perioden har inte tidigare påträff ats i regionen (Rowley-Conwy 1993:183 f; 

Grøn 1995:52). På den svenska västkusten fi nns dock två transgressionspåverkade kustbo-

platser från boreal tid, Bua Västergård och Ölmanäs, som utifrån bevarat benmaterial 

tolkats som möjliga vinterboplatser (Nordqvist 2000:142, 203 ff ). I detta sammanhang 

bör nämnas att det tidigare förts en diskussion kring om vinterboplatserna har legat 

nära kusten, i områden som idag är översvämmade, eller om vissa inlandsboplatser där 

benmaterial inte bevarats utgör vinterboplatser (Grøn 1995:52 ff ).

Vid Norje Sunnansund har många olika litiska material använts, främst kristian-

stadfl inta och sydvästskandinavisk fl inta, men även kvarts, diabas, porfyrisk ryolit och 

sandsten/kvartsit. Bredden i råmaterialutnyttjandet från boplatsen har främst parallel-

ler med traditioner från områden norr om Skåne. I sammanhanget bör användningen 

av kvarts vid mikrospåntillverkning betonas. Kvarts har utnyttjats som ett av många 

råmaterial i Skandinavien under perioden. Det är dock sällan påträff at i regionen kring 

Sunnansund. I större delen av Skåne förekommer inte fynd av kvarts som råmaterial 

för avslags- eller spånproduktion, med undantag för Hjälmsjön i norra Skåne (Knarr-

ström 2006:282 f, Knarrström 2007:22 ff ). Från Bornholm, där tillgången på lokal fl inta 

varit begränsad, fi nns enstaka exempel på användning av kvarts (Sørensen & Casati 

2010:196). På boplatsen vid Norje Sunnansund förefaller råmaterialtillgången visserligen 

i viss mån att ha varit begränsad, att döma av den höga nyttjandegraden och inslaget av 

bipolär teknik, framför allt i den sydvästskandinaviska fl intan. Tillgången på kristian-

stadfl inta bör dock ha varit relativt god, åtminstone inom ett avstånd på tre–fyra mil, 

och troligen betydligt närmare (se bilaga 8, Förekomst av råmaterialet fl inta i marken i 

Blekinge). Det är tydligt att kvartsen har utgjort ett gott alternativ vid mikrospånfram-

ställning, och att materialet i detta sammanhang använts i minst lika hög utsträckning 

som kristianstadfl inta, även om sydvästskandinavisk fl inta varit det dominerande ma-

terialet för mikrospåntillverkning.

Framställning av mikrospån i kvarts från handtagsliknande kärnor har dock tidigare 

endast påträff ats längre norrut. Att mikrospånframställning i kvarts inte har påträff ats i 

andra delar av norra Skåne och Blekinge är intressant i sammanhanget, och kan indikera 

att människor haft kontakter längs med ostkusten, där mikrospån från handtagskärnor i 

kvarts tidigare påträff ats, framför allt i Östergötland men också i Södermanland (Molin 

& Wikell 2008). Mikrospåntraditionen i kvarts har även funnits längs Kalmarkusten, 

även om det i dagsläget endast fi nns enstaka publicerade fynd av kärnor (Kenneth Alex-

andersson muntligen).



325325

Fasindelning och kulturhistorisk tolkning

Mikrospånteknologin har varit ekonomisk, och därmed passat bra vid användning av 

material med begränsad tillgång, som den sydvästskandinaviska fl intan. Ändå har tekni-

ken använts på kvartsmaterial som varit lättillgängliga och vanligt förekommande. Det 

skulle också ha varit möjligt att på enklare sätt framställa mikrospånsliknande avslag 

i kvarts med bipolär teknik. Att mikrospånen i kvarts framställts på samma sätt som i 

fl inta indikerar att mikrospånteknologin och i förlängningen de fl integgade redskapen 

utgjort viktiga kulturella markörer, och de bidrar därigenom till bilden av de kontakter 

och traditioner som fanns under perioden.

Det mesolitiska samhället var baserat på sociala nätverk och rörlighet över stora ytor. 

Rörelserna i landskapet styrdes, i bred mening, huvudsakligen av sociala övervägan-

den. Människor samlades på somliga platser för att sedan åter splittras upp i mindre 

grupper med varierande sammansättning. Under den äldre fasen utgjorde boplatsen vid 

Norje Sunnansund en samlingsplats för en större grupp människor under större delen 

av året, åtminstone från slutet av juli eller början av augusti och fram till april–maj. 

De samlades vid upprepade tillfällen på udden vid sjön, och fi ske förefaller att ha varit 

deras basnäring, även om de utnyttjat alla de resurser som platsen erbjudit. Det litiska 

materialet från den äldre fasen karaktäriseras av en större mängd kristianstadfl inta och 

kvarts, medan materialet från den yngre fasen har ett större inslag av sydvästskandi-

navisk fl inta. Under den äldre fasen när platsen använts under längre perioder förefaller 

alltså råmaterialinsamlandet i något större utsträckning ha skett lokalt. Boplatsen kan 

åtminstone under en period ha ingått i ett säsongsbaserat fl yttmönster, som sannolikt 

rört sig i fl era riktningar. Användning av kvarts som råmaterial kan tolkas som att kon-

takter med grupper längs Östkusten eller Småland förekommit, medan användningen 

av sydvästskandinavisk fl inta talar för kontakter med sydvästra Skåne. Förekomsten 

av en enstaka hullingmikrolit är också intressant i sammanhanget. Hullingmikroliter 

förekommer främst på västkusten, även om enstaka exemplar förekommer i fl era ma-

terial från Skåne (Sjöström & Tayanin 2013:21). Vid en nyligen utförd undersökning 

inom Viss mosse, 6 mil sydväst om Norje Sunnansund, påträff ades också två hulling-

mikroliter (Sjöström & Tayanin 2013:21). Materialet utgjordes främst av senonfl inta, 

men en tredjedel var kristianstadfl inta, vilket är ovanligt i centrala Skåne och talar för 

att kontakter med ostkusten förekommit. Förekomsten av hullingmikroliter tolkas som 

möjliga kontakter åt nordväst, och kanske är det möjligt att även människor vid Norje 

Sunnansund haft kontakter i denna riktning.

Under den senare fasen låg Norje Sunnansund i nära anslutning till havet. Även om 

bredden av naturresurser inte förefaller att ha ändrats nämnvärt utgjorde platsen inte 

längre en samlingsplats för en större grupp människor, utan en plats för mer kortvariga 

vistelser för en mindre grupp. Samtidigt syns inga större förändringar i det litiska mate-

rial som gruppen har använt. Även om inslaget av sydvästskandinavisk fl inta ökade något 

användes samma kombination av ett fl ertal olika råmaterial och samma teknologi som 

under den äldre fasen, och sambandet med den grupp människor som tidigare använt 

platsen mer långvarigt verkar på så sätt tydligt. Vid vilka årstider som platsen besöktes 

under denna period är mer osäkert.

Ett brott med en tradition av längre vistelser för en större grupp människor på ud-

den tycks alltså ha skett när platsens förutsättningar började förändras, innan den helt 

översvämmades. Kanske var läget inte längre lika skyddat, kanske hade det tidigare 

ganska smala utloppet varit anledningen till boplatsens lokalisering, kanske hade fi sket 

blivit mycket bättre lite längre bort. Det är inte heller otänkbart att anpassningar till 

successivt ändrade vinterförhållanden under de svängningar i klimat- och strandlinje-

förhållanden som kom att prägla den efterföljande perioden kan ha yttrat sig i delvis 

nya bosättningsmönster.

Det rika organiska materialet från Norje Sunnansund har bidragit till att aspekter som 

säsongsmässighet och ekonomi i hög grad kunnat belysas, något som alltså hittills varit 

okänt i regionens kustnära miljö. Vad som ytterligare tydliggjorts är den centrala betydelse 
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som fi sket haft under perioden, även under vinterhalvåret. Att gruppen av människor som 

befunnit sig vid Sunnansund varit rörliga och haft kontakter i många riktningar indikeras 

av det varierade råmaterialutnyttjandet. De långa vistelserna på platsen skulle också kunna 

ses som en del av den gradvis minskande mobilitet som innebär att människor under at-

lantisk tid, motsvarande kongemosekultur, i allt högre grad levde i byliknande samhäl-

len vid kusten (Karsten & Knarrström 2003:119 ff ). I ett längre mesolitiskt perspektiv kan 

platsen alltså ses som ett tidigt exempel på en successivt tilltagande bofasthet, en företeelse 

som i förlängningen utgör en grund för en möjlig neolitisering.

Utifrån jämförelser med material från andra platser i Östersjöregionen av hur hant-

verk i benmaterial och litiskt material utförts är det möjligt att utvidga diskussionen 

kring vilka infl uenser och kontakter som satt spår. I förlängningen kan detta kanske 

också bidra till en bild av i vilka riktningar kontakterna mellan grupper av människor 

varit mest intensiva eller långvariga. Därmed kan en bild av de större rörelsemönstren i 

regionen möjliggöras. En studie med fokus på Bornholmsmaterial, där paralleller med 

material från Polen och Sveriges östkust tydliggörs, visar på kontakter främst i nord–

sydlig riktning (Sørensen & Casati 2010:202 ff ). Studier av traditioner i benhantverk 

indikerar kontakter i östlig riktning (David 2007:42 ff ). I det fortsatta arbetet med det 

mesolitiska materialet från Norje Sunnansund kommer kontakter och traditioner att 

utgöra centrala frågeställningar.

RÖJNINGSBRÄNNINGAR OCH AKTIVITET UNDER JÄRNÅLDERN

Läget för de båda impedimenten under järnåldern har varit som öar eller halvöar i ett 

närområde som präglats av vatten eller sankmark. Detta samtidigt som de låg avsides i 

förhållande till andra kända fossila åkermarksområden i närområdet. Sammantaget gör 

detta att impedimenten inte kan ses som typiska platser kopplade till agrar verksamhet. 

Orsaken till att impedimenten utsattes för röjningsbränningar går genom de utförda un-

dersökningarna inte heller tydligt att klargöra. De pollenprover som togs gav ingen klart 

svar på detta samtidigt som mycket pekar på att många av de synliga odlingslämningarna 

är historiska. Röjningsbränningarna kan dock trots detta vara kopplade till odling eller 

annan agrarverksamhet. Röjningsbränningarna kan även ses som rituella, dock är det i 

sammanhanget även viktigt att lyfta fram att det agrara och rituella i många fall under 

förhistorien går in i varandra (exempelvis Kaliff  1997; Bradley 2005). Det som ytterligare 

lägger tyngd åt en rituell aktivitet på impedimenten är den stensättningsliknande anlägg-

ningen Ysane 92 på det södra impedimentet. Anläggningen uppvisade inga gravgömmor 

och det är oklart vad den representerar. Inga liknande lämningar har blivit undersökta i 

Blekinge men i andra delar av Sverige har fenomenet med fyndtomma och svårtolkade 

anläggningar uppmärksammats vid fl era undersökningar. Resultatet från dateringarna 

av stensättningen överensstämmer relativt väl med resultatet från Ysane 79 och röjnings-

bränningarna inom impedimenten i övrigt

Utifrån dateringarna går det att måla fram ett möjligt händelseschema, där de båda 

impedimenten relativt samtidigt utsattes för de första avbränningarna under romersk 

järnålder, vilket sedan kom att intensifi eras under folkvandringstid. För Ysane 79 är den 

sista förhistoriska dateringen från början av vendeltid, dateringen inom Ysane 80 visar 

i sin tur på en spridning in i vikingatid. Aktiviteten på impedimenten sammanfaller 

till stor del med den generella nedgångsfas i jordbruket som går att se i södra Sverige 

från slutet av romersk järnålder fram till vikingatid (Lagerås 2013). Bruket av eld i av-

bränningssyfte har sedan upphört under ett par hundra år innan det återigen sker en 

avbränning av växtligheten under historisk tid som tydligt är kopplad till odling och 

agrar verksamhet.

Inga tecken påträff ades som indikerade att människor bott permanent på impedi-

menten utan de spår som fanns pekade på tillfälliga vistelser. Sammantaget pekar detta på 

att impedimenten inte utnyttjats intensivt utan aktiviteten på dem kan ses som begränsad 
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vilket även styrks genom frånvaron av fynd. Den närmast kända liggande boplatsen är 

Lussabacken norr som ligger ca en kilometer söder om de aktuella impedimenten. Aktivi-

teten på impedimenten kan höra samman med denna boplats eller med andra boplatser 

som kan ha legat i anslutning till Vesan.

AGRAR AKTIVITET UNDER HISTORISK TID

Den odlingsaktivitet som genomfördes på impedimenten under historisk tid har kun-

nat belysas genom dateringar såväl som genom pollenanalyser. Resultaten visar att de 

båda impedimenten har odlats och stenröjts. Marken verkar ha legat i träda i perioder 

och bitvis även ha brukats som betes- eller slåttermark. Då marken vuxit igen har man 

troligen bränt av den. Inom det norra impedimentet framkom även pollen från växter 

som kan indikera en gödsling. Marken runt omkring impedimenten har dock under 

historisk tid fram till sänkningen av Vesan på 1900-talet varit blöt och sank. Skifteskar-

tor och till viss del historiska källor visar att denna mark använts som bete, slåtter och 

vasstäkt. Efterhand som marken omkring impedimenten omvandlades till åkermark 

avtog den agrara aktiviteten uppe på själva impedimenten.
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Undersökningens fältdel kunde till stor del genomföras inom stipulerade tids- och kost-

nadsramar. Antal, typer och kvalitativ potential hos lämningarna var i stort sett så som 

förväntades i undersökningsplanen. Fältarbetet utfördes i stort sett med den metodik 

och organisation som angivits i undersökningsplanen. Den stensättning som oväntat 

tillkom på det södra impedimentet innebar dock att resurser behövde tillföras.

Undersökningen syftade till kunskap om miljöhistoria, landskapsutnyttjande och 

bebyggelseutveckling under de aktuella perioderna. På lokal nivå skulle lämningarnas 

relation till Vesans strandlinje under olika perioder undersökas. Resultaten skulle sät-

tas in i ett långtidsperspektiv och analyseras utifrån olika geografi ska perspektiv för att 

belysa sociala och kulturhistoriska aspekter, framför allt genom jämförelser med andra 

lokaler från samma perioder inom projektet.

Platsen omfattade lämningar som krävde olika metoder och ett tvärvetenskapligt 

arbetssätt. Den totala undersökningsytan var 17 400 m², varav planerad intensiv yta 

var 9 200 m² och planerad extensiv yta var 8 200 m². Undersökningarna genomfördes 

inom 12 200 m², varav 3 800 m² extensivt undersökta ytor. Detta innebär att en mindre 

andel än planerat undersöktes, vilket dels berodde på avsaknaden av djupschaktning 

vid förundersökningen (se nedan), dels att de planerade extensiva undersökningarna 

av röjningslämningar utanför vägområdet på impedimenten avslogs av länsstyrelsen.

Därutöver tillkom en förundersökning av tilläggsytor på 9 600 m², där planerad 

under sökningsyta var 1 500 m², och 1 700 m² undersöktes.

MESOLITIKUM

Av den beräknade mesolitiska boplatsytan inom undersökningsområdet undersök-

tes omkring 35  genom handgrävning av meterrutor. Omkring 3 700 m² undersök-

tes, och ytterligare 1 800 m² undersöktes extensivt. Detta innebär en mindre avvikelse 

från undersökningsplanen, där avsikten att undersöka 5 500 m² inklusive omkring 25 

 av boplatsytan genom handgrävning, samt ytterligare 1 600 m² extensivt presen-

terats. Den största avvikelsen, skillnaden mellan 5 500 m² och 3 700 m² beror på att 

ingen förundersökning med djupschaktning tilläts, vilket innebar att omfattningen 

av de fyndförande lagren på större djup var okänd. Uppskattningen var att dessa la-

ger kunde omfatta omkring 2 500 m². De visade sig istället omfatta omkring 600 m².
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Avsaknaden av djupschaktning vid förundersökningen innebar också att en spont-

sättning av arbetsmiljöskäl måste genomföras innan den särskilda undersökningen kunde 

inledas på större djup. Om en mer djupgående förundersökning hade tillåtits skulle 

denna ha visat att spontning inte var nödvändig. Utkastlagren var av begränsad om-

fattning och låg som mest på knappt 1,5 meters djup. Gyttjan visade sig också vara yt-

terst stabil (fi gur 172).

Omkring 95  av anläggningarna undersöktes, vilket var mer än de 75  som plane-

rats. Det sammanlagda antalet anläggningar var dock litet, endast 72 stycken, vilket 

innebar att behovet av anläggningsundersökningar ökade. Samtliga provtagningar ut-

fördes enligt plan.

Syftet med undersökningarna var att klargöra ett fl ertal aspekter kring den mesolitiska 

boplatsen: dess ekonomi, funktion, interna struktur och kronologi. Även den lokala paleo-

miljön skulle kartläggas. Därutöver var avsikten att studera sociokulturella traditioner 

avseende litisk teknologi och ben- och hornhantverk. Dessa övergripande syften kunde 

alla uppfyllas, och studierna kommer att fördjupas inför den vetenskapliga publiceringen.

De centrala frågeställningarna kunde samtliga besvaras, helt eller delvis. De var följande:

• Hur har boplatsen varit strukturerad? Finns spår av hyddor och aktivitetsytor? Boplats-

ens övergripande struktur och i viss mån även aktivitetsytor kunde kartläggas.

• Finns lämningar från äldre och yngre perioder av mesolitikum? Dateringarna i kom-

bination med den komplettering av transgressionskurvan som kunnat genomföras 

inom E22-projektet har visat att lämningarna kommer från slutet av tidigmesoliti-

kum och början av mellanmesolitikum.

• Hur har människors vistelser på platsen varit lokaliserade i relation till den föränder-

liga miljön–hav/insjö, vegetation? En tydligare bild av transgressionsförloppen och 

därmed platsens förhållande till hav och insjö har kunnat skapas genom under-

sökningarna, inte minst genom de paleoekologiska analyserna och det osteolo-

giska materialet.

Figur 172 Gyttjan var stabil. Den dju-

pare delen av schaktet vid den meso-

litiska boplatsytan, i bakgrunden lit-

torinagyttja och spont.

The gyttja was stable. The deeper 

parts of the trench at the Mesolithic 

settlement, in the background litto-

rina gyttja and sheet-piling.
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Figur 173 Undersökningen av sten-

sättningen innebar att en större del 

av det södra impedimentet än plane-

rat undersöktes.

The excavation of the stone-setting 

resulted in a larger part than planned 

of the southern rocky hillock being ex-

cavated.

• Vilka djur och växter har utnyttjats, och till vad? Vilka djur som jagats har tydlig-

gjorts, medan bilden av växtinsamlingen är något mer diff us.

• Finns gravar från mesolitikum inom undersökningsområdet? Inga gravar i traditionell 

mening påträff ades, däremot fl er människoben, varav en del sannolikt har depon-

erats i vattnet.

• Kan vi se tecken på att människor har påverkat och förändrat miljön i närområdet? 

Inga tydliga tecken på att människor har påverkat närmiljön syntes i materialet.

• Vad kan utläsas avseende lämningarnas funktion, ekonomiska och sociala kontext 

samt avseende kontaktvägar och kulturella preferenser utifrån litiskt material, djur-

ben och makrofossil? Lämningarnas funktion och ekonomiska och sociala kon-

text har tydliggjorts genom studien. Kontaktvägar och kulturella preferenser har 

berörts helt kort i denna rapport, och kommer att studeras mer.

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att konstatera att syftet med undersökningarna, 

trots smärre avvikelser från undersökningsplanen i fråga om storleken på undersöknings-

ytorna, uppfyllts till fullo.

RÖJNINGSLÄMNINGAR/FOSSIL ÅKERMARK/STENSÄTTNING

Inom det norra impedimentet undersöktes 1200 m² intensivt med provtagning och 

sektionsdokumentation av anläggningar, medan 1400 m² undersöktes extensivt genom 

kartering av rösen. Inom det södra impedimentet undersöktes på samma sätt 3500 m² 

intensivt och 600 m² extensivt. Sammanlagt undersöktes alltså 4700 m² intensivt, och 

2000 m² extensivt. Detta innebar en viss avvikelse från undersökningsplanen, där av-

sikten att intensivundersöka 3700 m² samt ytterligare 6600 m² extensivt presenterats. 

En större andel än planerat av det södra impedimentet intensivundersöktes, främst på 

grund av den stensättning som oväntat påträff ades (fi gur 173). En betydligt mindre del 

än planerat av de båda impedimenten undersöktes extensivt, eftersom länsstyrelsen 

inte godkände karteringsinsatser utanför undersökningsområdet. En mer omfattande 
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kartering hade givit en bättre överblick och skapat en helhetsbild av hur impedimenten 

använts, en bild som nu istället blev mer fragmentarisk än nödvändigt.

Syftet med undersökningarna av den fossila åkermarken och röjningslämningarna 

var att klargöra den kronologiska spännvidden för odlingen, samt att kartlägga struk-

turer i form av röjningsrösen, vallar och röjda ytor och deras rumsliga och kronologiska 

sammanhang. Därutöver var avsikten att belysa strukturernas relation till odlingsteknik 

och odlingssystem. Undersökningen syftade också till att diskutera platsen i förhållande 

till kringliggande områden med röjningslämningar, t ex Lussabacken norr, liksom till 

att sätta in lokalen i ett större regionalt perspektiv. Dessa övergripande syften kunde 

uppfyllas. Ingen separat undersökningsplan gjordes för stensättningen, som dock kunde 

inlemmas under E22-projektets övergripande frågeställningar kring kulturlandskapets 

utveckling och användning.

De centrala frågeställningarna kunde samtliga besvaras, helt eller delvis. De var följande:

• Finns fl er jord- och stenvallar inom undersökningsområdet? Hur ser deras utbredning 

ut? Representerar de en parcellindelning? Fyra stensträngar eller jord- och stenvallar 

dokumenterades, de representerade inte någon parcellindelning.

• Hur gammal är den fossila åkermarken och vad säger den om bebyggelseutvecklingen i 

ett långtidsperspektiv?

Flera röjningsskeden har dokumenterats och kunnat relateras till bebyggelseut-

vecklingen, i kombination med resultat från andra lokaler.

• Hur var jordbruket organiserat (grödor, odlingsteknik, etc)?

Förståelsen för vilka platser som odlats under olika perioder har ökat genom resul-

taten från undersökningar av fl era lokaler.

• Vilka sociala processer formade kulturlandskapet i Vesans närområde?

I kombination med resultaten från andra lokaler fi nns nu möjlighet att nå en ökad 

kunskap kring vilka sociala processer som påverkat landskapet.

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att konstatera att syftet med undersöknin-

garna, trots smärre avvikelser från undersökningsplanen i fråga om storleken på under-

sökningsytorna, uppfyllts till fullo.

KUNSKAPSPOTENTIAL INFÖR PROJEKTETS FÖRDJUPNINGSDELAR

Lämningarna från mesolitikum och järnålder har ett stort vetenskapligt värde, och en vid-

are vetenskaplig bearbetning och publicering av resultaten är en angelägen uppgift i nästa 

skede av avrapporteringen. De mesolitiska materialen är, tillsammans med mesolitiska 

lämningar från andra platser inom E22-projektet, mycket betydelsefulla för pågående 

forskning och har stor relevans ur både ett lokalt, ett regionalt och ett internationellt 

perspektiv. Den vetenskapliga publicering som planeras kommer att utgå från en vidare 

bearbetning av resultaten från den genomförda undersökningen. Resultaten är plan-

erade att komma ut i olika forum. Det mesolitiska materialet från Norje Sunnansund 

ska ingå i en licentiatavhandling vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid 

Uppsala universitet, där fokus kommer att ligga på hantverket i ben- och stenmateria-

let. Det mesolitiska fi skbensmaterialet kommer att publiceras i en doktorsavhandling 

vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Järnålders-

lämningarna kan relateras till den boplats som undersökts vid Lussabacken, en halv kilo-

meter söderut, med lämningar av hus och ett unikt båthus, och detta kommer vidare 

att behandlas i en kommande syntesvolym.
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Mathilda Kjällquist (translation by Alan Crozier)

During fi ve months in the summer and autumn of 2011, an archaeological excavation 

was conducted 8 kilometers north-east of Sölvesborg in Blekinge, south-east Sweden. 

Th e excavations were occasioned by the construction of a new stretch of motorway (E22) 

between Sölve and Stensnäs in Blekinge County. Th ese excavations were part of a larger 

archaeological project, the E22 project. Th e dig was conducted by Blekinge Museum, in 

collaboration with the Swedish National Heritage Board’s Contract Archaeology Ser-

vice, Kalmar County Museum, Sydsvensk Arkeologi, and Kulturparken Småland. Th e 

E22 project excavated six other large sites.

Th e relevant part of the new motorway ran to a large extent along the east side of 

a drained lake, Vesan. West of Vesan is Ryssberget, a ridge oriented north–south and 

marking the boundary with the otherwise fl at and sandy low-lying landscape to the 

east, Listerlandet. Th e Vesan depression was formed after the retreat of the ice sheet, as 

a sound between Listerlandet to the south-east and Ryssberget to the west. As a conse-

quence of changing sea levels and land uplift, Vesan has been through diff erent stages. 

It has been alternately a lake, a bay of the sea, a lagoon, and wetland. Roughly between 

6000 and 2000 BC the sea level was at its highest, and Listerlandet was then an island. 

Lake Vesan began to be drained during the nineteenth century to give new arable land.

Th e excavated area at Norje Sunnansund consisted partly of arable land which lay 

on the old lake bed, and partly of rocky hillocks. Th e excavated area was 1–4 metres 

above sea level, which meant that during the Ancylus and Littorina transgressions it 

was wholly or partly under sea level, and in the lowest parts there were layers of Litto-

rina gyttja up to two metres thick.

Th e excavation covered about 2,000 m² of a Mesolithic settlement site from 7600–

6600 BC. It also comprised traces of clearance and land use in the form of some thirty 

clearance cairns, areas cleared of stone, and remains of a couple of stone walls on two 

rocky hillocks. Th ese have been dated to the Roman Iron Age/Vendel Period and to 

early modern/modern times. Th e excavation also uncovered a stone setting that lacked 

fi nds and was diffi  cult to interpret. It was dated to the Iron Age and was probably re-

lated to the clearance of land. Th e excavation was relatively labour-intensive, involving 

at most some fi fteen archaeologists and about 48 man-months’ fi eldwork. A total area 

of 17,400 m² was excavated.

Th e excavations were intended to provide new knowledge about the long-term de-

velopment of the cultural landscape, so that the results could be viewed in a local, a 
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southern Swedish, and a Baltic Sea perspective. More specifi cally, the aim was to arrive 

at an interdisciplinary understanding of environmental history, land use, and settle-

ment development. At the local level, the relationship of the remains to the shoreline of 

Vesan was to be investigated.

THE MESOLITHIC SETTLEMENT SITE

Th e excavated part of the Mesolithic settlement site (Ancient Monument site Ysane 44) 

lay between two rocky hillocks in a large arable area measuring about 45 × 45 m along 

the course of the projected motorway. Th e settlement site, which was overlayered with 

gyttja during the Littorina transgression, was located on the southern part of a slight 

rise in the arable land which had probably been a peninsula at the outfl ow of the ancient 

lake. Th e layers with fi nds appeared at a level roughly between 0.7 m above today’s sea 

level and 1 m below it. Th e gyttja overlay had caused an anaerobic environment with 

good preservation conditions for organic material such as bone and plant parts. A small 

amount of lithic material was also found from the headland on the other side of the out-

fl ow (the southern rocky hillock), indicating that this was used sporadically.

Only a small part of the settlement site in the arable land was within the excava-

tion area. Judging by fi nds in the topsoil and from a trench monitoring in 2012, and 

considering the surrounding topography, the excavated area corresponds to roughly 

30  of the total settlement site that remained after the transgressions (about 2,000 

m² of an estimated 6,000 m² was excavated). Th e settlement site was excavated chiefl y 

by the digging of squares and water sieving. A total area of 3,500 m² was machine-

stripped within the Mesolithic settlement site in the arable area, and 647 m² was dug 

by hand mostly in one-metre squares. Th e latter focused on the richest parts of the 

fi nd-bearing layers.

Th e settlement site had three layers with fi nds. Th e layer containing most organic 

material was a dark, humic sand (layer 111) which lay directly on top of the clay within 

large parts of the area and contained large amounts of worked fl int and other lithic ma-

terial, as well as bones. In this layer the material seemed to be unaff ected by transgres-

sions, and very little patinated material was found. Th e composition of the osteological 

material showed no signs of redeposition or disturbance – articulated bones were found 

together, the epiphyses and diaphyses of young animals were found together, and very 

small fi sh bones were still lying in the layer, not washed out.

Over this layer was a layer with dark, gravelly sand (layer 110). Th ere were slightly 

fewer fi nds in the sandy layer, and above all the preservation conditions for organic ma-

terial were much worse. No articulated bones were found, and only large vertebrae sur-

vived of the fi sh bones. Th e fi nd material in the sand had probably been deposited in 

several stages. Th e majority of the material appeared to be more or less in situ, judging 

by the distribution. Some fi nds in the layer may have become detached from the under-

lying layer (layer 111) and been washed up together with the sand, although the absence 

of wave-washing and patina on the material spoke against this.

A rough estimate was made in the fi eld of what was a dry part and what was a wet 

part of the area when the settlement site was in use, and the fi nds from the part of the 

sand layer which had probably been fl ooded were registered as belonging to a presumed 

refuse layer (layer 112). Th is part of the layer was aff ected by water, which had moved the 

material around; quite a lot of the bone fragments belonged to the same individual and 

fi tted together, but they were found at diff erent places in the layer. It is probable that 

the fi nd material in this layer comes from both early and late phases of the site, but the 

bone material was too poorly preserved for radiocarbon dating due to post-depositional 

water percolation. Finds among the refuse included a cache of blades, a cache of hazel-

nuts, human skull bones, a large cervical vertebra from an aurochs, and a large number 

of axes, grindstones, and hammer stones.
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Th e material from the settlement site has been radiocarbon-dated to between 7600 

and 6500 BC, but judging by the current picture of the transgression process, the dat-

ing ought to be narrowed to between 7600 and 6600 BC. A total of 44 samples from 

Mesolithic contexts were sent for ¹⁴C analysis: 34 pieces of bone and antler and 7 burnt 

hazelnut shells, an unburnt nut, a worked oak-rod, and a piece of resin. Of these sam-

ples, 25 pieces of bone and antler contained too little collagen and could not be dated 

or else yielded unreasonable ¹³C values, indicating that the collagen was contaminated 

by other carbon.

Th e dating of the later phase (layer 110) is not entirely easy, however. Th e bones from 

the sand layer contain too little collagen, and the amount of collected hazelnut shells 

from the whole layer is small. Several samples collected in the sand layer have also been 

given older datings than material from the earlier layer (layer 111), which suggests an 

admixture of material moved by water. Moreover, in the fi eld situation it was not al-

ways possible to distinguish the contact surface between the layers. Based on the char-

acter and amount of the fi nd material, however, it is probable that the primarily depos-

ited fi nds in the younger layer accumulated during a shorter time span than the fi nds 

in the older layer.

Th e youngest dating comes from a piece of hazelnut shell from the younger layer 

which has been radiocarbon-dated to 6700–6480 BC. Since there are no reliable datings 

of the material younger than 6500 BC, the suggestion of a rough dating of the material 

from the younger phase is c. 6700–6500 BC. Th is dating should probably be narrowed 

to c. 6700–6600 BC, if the current picture of the transgression process is correct and 

the settlement site was laid under water some time around 6600 BC. What corroborates 

the picture of this process is the fact that, around 6600–6500 BC, huts were built close 

to the shore at a place one kilometre to the south on a level between 2.5 and 3 m above 

sea level, at Lussabacken norr (Björk et al., in prep.). Th e location of the huts makes it 

clear that the Vesan area at this time had a higher water level, probably about 2 m above 

sea level judging by the transgression curve. Based on existing datings of the material 

from Norje Sunnansund, it may be presumed that the site was no longer actively used 

after this transgression, despite a brief regression later on.

Within the area of the settlement site the excavation found 73 features, chiefl y in the 

excavated squares. Many of these features were small, shallow pits with a depth of about 

0.1 m, and it was often diffi  cult to judge whether they were post-holes or impressions 

left by removed stones. In addition there were 27 structures which were interpreted as 

slightly bigger stone impressions. Th e 73 features were classifi ed as 5 pits, 33 stick-holes, 

1 ditch, and 34 post-holes. All the stick-holes except one were adjacent to a ditch, as were 

15 of the post-holes (see below).

No hearths or clear hut structures were found in the form of features or pits dug for 

the purpose. Th rough analyses of the lithic material, however, it was possible to iden-

tify a possible hut, a small activity area, and a quartz-knapping area. Th e most distinct 

example of a dug structure was a ditch with a large number of stick-holes (A19313). Th e 

ditch was 2.8 × 0.4 m long, dug into the underlying clay and lined by large post-holes, 

presumably for roof posts, and smaller stick-holes. Th e fi lling of the ditch consisted 

almost entirely of roach bones, and it was probably used for fermenting roach in the 

winter. A slotted bone point or bone dagger was found above the ditch. Th is was cov-

ered by unique ornamentation on one of the broad sides, which might have been in-

tended to represent the back of a fi sh. A couple of metres from there, burnt fragments 

of a very similar object were found.

Traces of fi sh fermentation have not previously been found in Mesolithic contexts 

in northern Europe. Th e form of the structure had clear parallels to ethnographic de-

scriptions of similar fermentation features from historical times. Th ese have been found 

among circumpolar groups in Kamchatka, Siberia, Greenland, and Alaska (Kittlitz 

1858:386f; Behrens 1860:8; Stefansson 1914:138; Manninen 1932:58; Lantis 1946:18; Waxell 
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1953:137f; Eidlitz 1969:108f).To ferment fi sh at Norje Sunnansund, the clay sides of the 

ditch were probably lined with twisted plant parts, and bones indicate that wild-boar 

skin was used to collect the fi sh. Th e ditch was covered with bark and protected with 

some form of simple superstructure.

A total of 82 kg of inorganic fi nd material was excavated in the form of fl int, quartz, 

and other stone, chiefl y diabase (dolerite), from the Mesolithic settlement site. In addi-

tion, organic material was retrieved in the form of 17 kg of waste from animal bones, 34 

pieces of human bone, 287 partial or whole artefacts of bone and antler, pieces of resin, 

small tar torches, a few worked sticks, hazelnuts and a variety of seeds including dog-

wood, wild cherry, bird cherry, raspberry and dewberry for example.

Th e lithic material is dominated by waste from the knapping of Kristianstad fl int. 

Th e material is of varying density and with diff erent amounts of limestone intrusion. 

About thirty punched blades found in the refuse layer, however, were knapped from a 

very dense Kristianstad fl int, almost entirely free of intrusions, similar to the high-qual-

ity fl int that occurs in the Hanaskog area. Th e south-west Scandinavian fl int that was 

used is of varying character and colour. Quite a large proportion of it has a matt sur-

face and a homogeneous light grey colour, but the material shows great variation. Apart 

from fl akes and waste, the largest category of registered objects of fl int consists of small 

blades/microblades. A large share of the waste probably comes from the manufacture 

of blade cores/microblade cores.

Th e quartz seems mostly to have been taken from bedrock outcrops, although there 

are examples of material from quartz nodules. Occasional pieces have the character of 

rock crystal. A relatively large proportion of the quartz was worked with pressure tech-

nique, for the manufacture of microblades, but bipolar knapping also occurs. In addi-

tion, diff erent types of stone, such as diabase, quartzite, rhyolite and sandstone were 

used to a smaller extent. It is primarily in the form of axes that diabase is represented.

Th e osteological material consists of a total of 17.6 kg of bone, of which 130 g is bird 

bone, about 12.8 kg comes from mammals, and about 4.7 kg is fi sh bone. Th e number of 

bone fragments is roughly 18,400, not counting fi sh bones. All mammal and bird bones 

have been analysed, whereas only 10  of the fi sh bones have been examined. Th e num-

ber of fi sh bones is estimated at around 150,000. Th e amount of fi sh bone is unique for 

a late Boreal/early Atlantic settlement site, and further studies of this material will be 

conducted. Th e mammal bones that occur in the material come from aurochs, elk, roe 

deer, red deer, wild boar, brown bear, beaver, squirrel, badger, dog, hedgehog, polecat, 

red fox, mountain hare, pine marten, otter, wolf, wild cat, grey seal, and ringed seal. In 

addition to these, there are 35 fragments of human bone, mostly skull fragments.

Th ere is a large number of artefacts of bone and antler in the material, where 287 tools 

and tool fragments have been identifi ed. Besides this, 245 pieces of worked bone/antler 

have been registered, which can give information about the techniques that were used 

to extract marrow and further process the material. Th e largest artefact categories are 

slotted bone points and other slotted tools, chisel-like tools, awls, and antler hoes/axes.

Th e bone material from the oldest phase is dominated by fi sh, and the site was prob-

ably used primarily for fi shing during this time. Based on the analysed material and 

taphonomical considerations, presuming that about 10  of the fi sh bones were pre-

served, a preliminary estimation of the amount of fi sh caught is about 20 tons. Th e 

mammal material consists chiefl y of hoof game animals, but with a much smaller pro-

portion than at contemporary inland settlement sites in the region. Above all, the pro-

portion of bones from elk and aurochs is very small. Instead there is a large amount of 

seal and plenty of fur-bearing animals, while the amount of bird bone is much the same 

as in the comparative material.

Th e site was located on a headland at the outfl ow of a lake which was excellent for 

making use of a great many diff erent natural resources. Th e surrounding forest consisted 

mainly of pine and hazel. Th e border area between forest and lake water, fl owing water, 
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and inland sea, in combination with Mount Ryssberget on the other side of the lake, may 

be regarded as a highly favourable biotope. Th e great variation of species among the bones 

refl ects the rich resources in the vicinity of the settlement site. Th e species composition 

indicates that people fi shed and hunted for everything that the surroundings could off er. 

Cyprinidae, perch, and pike appear to have been primary sources of nutrition, mainly in 

combination with meat from wild boar, roe deer, seal, and red deer. Fur-bearing game 

animals were also caught to a rather large extent, but there was little hunting for elk or 

aurochs. Copious amounts of hazelnut shells were also found on the site. Examples of 

other plants that were probably used as food are seeds from dogwood, wild cherry, rasp-

berry, bird cherry, dewberry and hawthorn as well as yellow and white water lily.

Th e bone material indicates that the settlement site was used during most of the year, 

at least from the end of July or beginning of August and until April–May; it is espe-

cially the fermentation of fi sh and the occurrence of seal foetuses in combination with 

seeds from a variety of berries that suggest the winter season. Th e occurrence of lumps 

of hazel pollen also shows that activities were probably performed on the site in the win-

ter, in February–March, which involved digging pits where hazel catkins ended up in 

a post-hole/stone impression.

During both phases the summers were generally slightly warmer than today, while 

winter temperatures varied. Th e fi nds of bone from ringed seal foetuses and newborn 

ringed seal indicate that the settlement site was used during some period when the win-

ters were much colder than today, since these seals were born in nests in the snow on the 

frozen sea. Around 7300 BC the climate became cooler, with winter temperatures fall-

ing several degrees (Wiersma 2008:149 ff ; Fleitman et al 2008; Rasmussen et al 2007), 

and it is fully possible that the seal bones can be associated with this event.

Based on the datings and the amount of fi sh bones, one can estimate how often and for 

how long the place was visited. Th is no doubt varied during diff erent periods, although it 

is likely that there were more regularly recurring stays from at least late summer to spring 

during some phase. Th ere is a great deal to suggest that a large group of people repeat-

edly spent time on the site in the older phase. Th e strongest argument that the group was 

relatively large comes from the considerable amount of fi sh bone (some 150,000 bones), 

refl ecting extensive fi shery. Although fi sh appear to have been the primary source of nu-

trition, it would only have been necessary to catch fi sh on this huge scale if a large group 

had to be fed. If we assume that people used the site for fi shing, perhaps with intervals 

of a few years, and landed up to 20 tons of fi sh during a hundred or so years, this means 

a group of a size corresponding to more than a couple of families. Th e size of the group 

can also be estimated from the amount of game animals the hunters brought home. Th e 

analyses of the bones show that red deer could be transported back intact to the settle-

ment. In contrast, it was only selected parts of even bigger animals, such as large brown 

bear and aurochs that were brought to the settlement site, perhaps also because they 

were killed at a greater distance from the site. A comparison of group size can be made, 

for instance, with subarctic Indians in Canada, where 5–10 families, equivalent to 20–50 

individuals, traditionally often assembled at winter settlement sites to make it easier to 

provide for themselves during the coldest season (Brumbach & Jarvenpa 1997:420ff ).

To sum up, in the older phase the settlement site seem to have been used most of the 

year on a fairly permanent basis by a large group of people. Th e excavated area was part 

of a settlement site where a large group of people worked with food processing and craft 

on repeated occasions. It is probable that other parts of the headland were simultane-

ously used for dwelling, in view of the extent of the remains found in the excavated area, 

chiefl y in the form of a large and varied amount of fi nds. Beside the excavated part of the 

settlement site the water have been very shallow, and during both phases a considerable 

amount of material from the settlement was deposited there, in what is designated in this 

context as a refuse layer. Fishing was fundamental for the economy in the older phase, in 

combination with hunting for wild boar, roe deer, seal, and red deer. Th e settlement site, 
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at least for a period, could have been part of a seasonal migration pattern, probably mov-

ing in several directions. Th e use of quartz as raw material can be interpreted as a sign 

of contacts with groups along the east coast of Sweden or in Småland, while the use of 

south-west Scandinavian fl int indicates contacts with the south-western part of today’s 

Sweden, south-west Skåne.

During the younger phase the site was closer to the sea, and the lake was probably 

more like a lagoon, judging by the size of the sand layer deposited before the material 

from the later phase began to accumulate. From the younger phase there are fewer and 

hence more easily distinguished structures, and also the possible remains of a hut. Dur-

ing the later phase the character of the place is less clear, but it appears to have been 

used fewer times by a smaller group of people. Th e same types of raw material indicate 

contacts similar to those in the older phase, but the larger element of south-west Scan-

dinavian fl int can be interpreted as evidence that contacts with south-west Skåne were 

more intensive.

CLEARANCE AND LAND USE DURING THE IRON AGE AND HISTORICAL TIMES

Th e excavation also discovered traces of clearance and land use in the form of about 

thirty clearance cairns, areas cleared of stone, and remains of a couple of stone walls 

in areas on two rocky hillocks (Ancient Monument Site Ysane 79 and 80). Th ese walls 

were dated to the period from the Roman Iron Age to the Vendel Period, and to early 

modern/modern times. Th e excavation also revealed an Iron Age stone setting which 

lacked fi nds and was diffi  cult to interpret, but can probably be related to land clearance 

(Ancient Monument Site Ysane 92).

On the rocky hillocks the investigation documented visible elements and structures 

connected with cultivation. A selection of the cairns was excavated by means of a trench 

dug through them by a machine. Th e stone walls were investigated by removing the turf 

with an excavator, followed by hand cleaning, after which they were cut into sections 

by an excavator. Soil samples were taken under the remains of cultivation activities to 

provide material for analysis of wood anatomy and ¹⁴C-dating. Pollen samples were also 

taken in a selection of the clearance cairns. Th e datings of charcoal from the samples 

demonstrated activity during much of the Iron Age, from the Roman Iron Age to the 

Viking Age, with the majority in the Migration Period.

A stone setting which can probably be related to the clearance and marking of the 

rocky hillocks was also found on the southern hillock, partly outside the excavated area. 

Initially it was uncertain whether it was a man-made feature or a natural formation, 

since the construction was extremely diff use. Th e stone setting was at least 18–20 m in 

diameter. A large part of the stone setting was stripped and eight 2 × 2 m squares were 

dug into it and a trench was dug outside the excavation area to detect a boundary. No 

fi nds were discovered, but several diff erent structures in the stone setting such as kerb-

stones and small separate stone packings which indicated that it had been constructed 

in stages. Th ree of the charcoal samples were dated to the Early and Late Roman Iron 

Age, and a fourth sample was dated to the Vendel Period/Viking Age.

Th e datings from the remains of cultivation suggest that the ground was cleared 

by burning, above all during the Migration Period, which is a time with signs of a re-

structuring in settlement development and the expansion of cultivation in Sweden as 

a whole (Pederssen & Widgren 2004: 248ff , 309f). One of several underlying causes 

of this could possibly be a climate change leading to colder weather and crop failure 

(Gräslund 2007). One possibility could be that the traces that can be seen on the rocky 

hillock were a response to this, but generally speaking a decline in cultivation has been 

discerned in much of Sweden during the period, possibly with the exception of Skåne 

(Pederssen & Widgren 2004:310).
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Summary

When interpreting the clearance by fi re of which there was evidence on the rocky 

hillocks, and the possible association with agrarian activity, it is nevertheless important 

to look beyond the functional aspects. Th e ritual element in prehistoric agriculture has 

been discussed in several articles, dissertations, and reports in the last few decades (e.g. 

Bradley 2005; Högrell 2002b; Kaliff  1997; Varenius 1994, etc.). Among other things, 

scholars have noticed links and a spatial relationship between graves and fossil arable 

fi elds, especially in the Bronze Age and the Early Iron Age. Th e stone setting should be-

long to the same time as the fi re clearance that was carried out on the two rocky hillocks.

One aspect to take into consideration is the low, fl at form of the stone setting. To 

ensure visibility, the vegetation was probably burnt off  at regular intervals to prevent 

the growth of a turf cover. Th is could possibly have been done at the same time as other 

slash-and-burn operations. Th e fi re and the sun must have been particularly important 

in Scandinavia, with its four distinct seasons (Kaliff  1997:79ff ). Th e fi re that was used 

in funeral contexts and in slash-and-burn may be seen as part of the same transforma-

tive function and cyclic thinking, and the power of the fi re may have been regarded as 

a symbol of rebirth (Kaliff  1997:81ff , 2008:134f; Varenius 1994:59f). Th e surface of some 

of the big boulders was cracked and shattered, possibly due to intentional burning in 

the vicinity.

Th e link between agrarian activity on the southern rocky hillock and the stone set-

ting can furthermore be seen in the use of stone. Th e relationship between clearance of 

stones and the construction of graves using stone from arable land has been highlighted 

by several archaeologists, and the placing of graves in arable land can also be viewed 

as part of a cyclic link between life, death, and rebirth (Bradley 2005; Högrell 2000a, 

2000b; Kaliff  1997, 2008; Varenius 1994) Th e use of stone to build on elevated points 

which were already stony can also be regarded as a way to reinforce the character of the 

site itself (Kaliff  1997:106).

Based on the datings it is possible to outline a possible sequence of events, in which 

the two rocky hillocks were subjected to the fi rst burning at roughly the same time dur-

ing the Roman Iron Age, with an intensifi cation during the Migration Period. Th e last 

prehistoric dating from the southern rocky hillock is from the start of the Vendel Pe-

riod, while the datings from the northern hillock show a distribution continuing into 

the Viking Age. Th e use of fi re for clearance then ceased for a couple of hundred years 

before vegetation was once again burnt off  in historical times, clearly connected with 

cultivation and agrarian activities.

No signs were found to indicate that people settled permanently on these rocky hill-

ocks; the traces that exist suggest temporary stays. Altogether, this indicates that the 

rocky hillocks were not used intensively; the activity that took place in these two areas 

can be regarded as limited, and this is corroborated by the absence of fi nds. Th e nearest 

known settlement site is Lussabacken norr, about a kilometre to the south. Th e activity 

on the rocky hillocks may be associated with that settlement site or with other settle-

ment sites which may have existed near Vesan.
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Figur 174 Norje Sunnansund den 7 

november 2014, omkring en månad 

innan den nya sträckan av E22 öpp-

nades för trafik. Vy mot norr. Foto: 

Elisabeth Rudebeck.

The Norje Sunnansund site Novem-

ber 7, 2014, a month before the new 

E22 motorway was opened for traf-

fic. View to the north. Photo: Elisabeth 

Rudebeck.
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Norje Sunnansund

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± 

Ua-30842 Lussabacken norr, SU AH67777 PM67798  1,28 9321 53 

Ua-43343 Lussabacken norr, SU AL17600 PK41166  2,45 9172 51 

Ua-31202 Lussabacken norr, SU AH38145 PM38498  0,96 9155 53 

Ua-31199 Lussabacken norr, SU AH38128 PM38501  0,91 9106 50 

Ua-30843 Lussabacken norr, SU AH66860 PM41366  3,24 9068 52 

Ua-30840 Lussabacken norr, SU AL66466 PM67699  2,80 8078 252 

Ua-31200 Lussabacken norr, SU AL66713 PM41163  2,63 7811 46 

Ua-43342 Lussabacken norr, SU AH40481 (=AH39224) PK41118  2,43 7679 45 

Ua-31206 Lussabacken norr, SU A67295 PM67327  2,85 7646 43 

Ua-30839 Lussabacken norr, SU AL67328 PM39209  2,51 7642 47 

Ua-43344 Lussabacken norr, SU AH66956 PK67059  2,78 7539 44 

Ua-31201 Lussabacken norr, SU AL38000 PM38464  2,43 7486 48 

Ua-31203 Lussabacken norr, SU AH39352 PM40946  2,72 7443 44 

Ua-31204 Lussabacken norr, SU AL40708 PM41160  2,55 7431 47 

Ua-30841 Lussabacken norr, SU AS66067 PM66458  2,84 7364 45 

Ua-39841 Lussabacken norr, FU AT17007 PV17015  1,30 6641 39 

Ua-44186 Lussabacken norr, SU A11209 PM11281  4,23 4086 45 

Ua-30321 Lussabacken norr, SU A29691 PM29944  6,63 3304 30 

Ua-30322 Lussabacken norr, SU A29747 PM30681  7,04 3206 30 

Ua-30324 Lussabacken norr, SU A27943 P1000833  6,75 3191 30 

Ua-30323 Lussabacken norr, SU A32613 PM32621   6,93 3065 31 

Ua-31230 Lussabacken norr, SU AP23060 PM23843  8,78 3065 33 

Ua-31231 Lussabacken norr, SU AL17970 PM25054  9,01 3015 30 

Ua-41143 Lussabacken norr, FU A16216 PK18327  8,93 3012 35 

Ua-31232 Lussabacken norr, SU AL23000 PM35443  8,79 2970 32 

Ua-45906 Lussabacken norr, SU AP61343 PK25400  5,20 2695 35 

Ua-41139 Lussabacken norr, FU AH18419  2 5,14 2691 35 

Ua-45907 Lussabacken norr, SU AP61498 PK25439  5,83 2565 35 

Ua-41144 Lussabacken norr, FU A16821 PM17461  4,80 2314 35 

Ua-31242 Lussabacken norr, SU A14449 PK39623  5,48 2181 33 

Ua-44187 Lussabacken norr, SU A11209 PM11282  4,18 2147 31 

Ua-44190 Lussabacken norr, SU A5537 PM31063  3,47 1842 61 

Tabell över de 232 14C-dateringarna som redovisas i figur V, ordnande 

eft er undersökningslokal. De kalibrerade proverna anges inom 

2σ-intervallet samt med mittvärde. Detta värde motsvarar provens 

mittpunkt i figur V. Färgfälten framför lokalnamnet i tabellen mot-

svarar färgen på mittpunkterna på de i figur V redovisade proverna 

från respektive undersökningslokal. 

Laboratorieförkortningar: Ua: Ångströmlaboratoriet, Tandemlabo-

ratoriet, Uppsala universitet, Beta: Beta Analytic Radiocarbon Dat-

ing Laboratory, Miami, USA, UBA: 14CHRONO Centre, Queens Uni-

versity Belfast, Nordirland. 

Förkortningar: AU = arkeologisk utredning, FU = förundersökning, 

SU = särskild arkeologisk undersökning, gft  = gravfält.

ERRATA

Följande tabell ingår som appendix 1 i rapporterna inom E22-

projektet. Dessvärre är flertalet av δ13C-värdena gällande daterin-

garna från Norjeskogen/Norjegravfälten fel i rapporterna Gustavs-

torpsvägen (2014:8) samt Damm 6 och Bro 597 (2014:14).
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14C-dateringar som visas i figur V

Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Träkol: tall -26,6 Härd i lager 15090 8740–8350 BC -8545

Träkol: tall -26,6 Kulturlager i A17600, vid hydda 1 8550–8280 BC -8415

Träkol: tall -23,7 Grop i lager 15090 8540–8270 BC -8405

Kottefjäll, bränt -25,1 Grop i lager 15090 8460–8240 BC -8350

Träkol: tall -26,8 Härd i lager 33479 8440–8210 BC -8325

Träkol: hassel -28,2 Hydda 26 7600–6400 BC -7000

Träkol: al -21,6 Hydda 24 6770–6500 BC -6635

Träkol: hassel -29,8 Härd i hydda 24 6610–6440 BC -6525

Träkol: Salix sp. -23,1 Hydda 25 6600–6430 BC -6515

Träkol: Salix sp. -26,8 Hydda 24 6600–6430 BC -6515

Träkol: hassel -26,8 Härd i hydda 26 6470–6260 BC -6365

Träkol: al -25,0 Hydda 26 6440–6240 BC -6340

Hasselnötskal, bränt -20,9 Härd i anslutning till hyddområde 6420–6230 BC -6325

Hasselnötskal, bränt -27,0 Hydda 23 6420–6220 BC -6320

Hasselnötskal, bränt -29,1 Stolphål i hydda 27 6370–6090 BC -6230

Trä: al -30,1 Förmodad fiskeinstallation 5632–5492 BC -5562

Träkol: ek -28,2 Röjningsröse 2870–2480 BC -2675

Träkol: lind -25,1 Hydda A18/A33 1670–1500 BC -1585

Träkol: ek -26,7 Hydda A21 1530–1410 BC -1470

Träkol: ek -26,6 Hydda A18/A33 1515–1410 BC -1463

Träkol: ek -26,0 Hydda A21 1420–1260 BC -1340

Träkol: björk -22,1 Härdgrop i skärvstenshög 1420–1250 BC -1335

Träkol: ek -26,5 Lager i skärvstenshög 1390–1130 BC -1260

Bark/näver -25,1 Härdgrop i skärvstenshög 1390–1120 BC -1255

Träkol: björk -24,6 Lager i skärvstenshög 1310–1050 BC -1180

Träkol: al -24,7 Härd i härdområde 910–800 BC -855

Träkol: al -26,1 Härd i härdområde 910–800 BC -855

Träkol: björk -24,1 Härd i härdområde 810–540 BC -675

Träkol: al -28,4 Gränsdike 490–200 BC -345

Träkol: hassel -21,4 Härd på järnåldersboplats 380–160 BC -270

Ospec träkol -27,3 Röjningsröse 360–50 BC -205

Sädeskorn: råg -25,7 Hus 3 50–340 AD 195
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Norje Sunnansund

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± 

Ua-44184 Lussabacken norr, SU A23181 PK28080  3,17 1829 33 

Ua-44188 Lussabacken norr, SU A30214 PM30763  3,36 1821 45 

Ua-44185 Lussabacken norr, SU A27170 PK31417  3,13 1608 30 

Ua-31239 Lussabacken norr, SU A4479 PM67013  4,18 1602 36 

Ua-44191 Lussabacken norr, SU A36042 PM66109  3,71 1592 33 

Ua-46005 Lussabacken norr, SU A5961 PM32419  3,80 1560 37 

Ua-41145 Lussabacken norr, FU AS18087 PM18246  4,45 1548 33 

Ua-46173 Lussabacken norr, SU A33369 PK38734  2,45 1545 31 

Ua-46171 Lussabacken norr, SU A736 PK16981  3,10 1537 30 

Ua-41142 Lussabacken norr, FU AS18071 PK18247  4,42 1530 33 

Ua-41138 Lussabacken norr, FU AG16334, RB16430, G16432   4,40 1514 33 

Ua-46004 Lussabacken norr, SU A30715 PM32418  3,80 1503 33 

Ua-46172 Lussabacken norr, SU AL27170 PK30680  3,12 1460 30 

Ua-44189 Lussabacken norr, SU A30658 PM31031  3,18 1441 32 

Ua-41140 Lussabacken norr, FU AS17318   2,43 1184 33 

Ua-41141 Lussabacken norr, FU AH16559 PK17490  5,75 1146 33 

Ua-44192 Lussabacken norr, SU A9231 PM66620  10,42 903 32 

Ua-44193 Lussabacken norr, SU A9231 PM66621  10,14 880 32 

Ua-31241 Lussabacken norr, SU A16227 PM66917  4,12 856 33 

Ua-31240 Lussabacken norr, SU A26921 PK27067  3,60 273 49 

Ua-41146 Lussabacken norr, FU AL17133 PM18293  3,10 175 31 

Ua-31357 Damm 6 AL110/108 PM1416  -0,20 9005 257 

Ua-45716 Damm 6 AL109 PM1649a  -0,85 8222 60 

Ua-45717 Damm 6 AL109 PM1649b  -0,85 7801 47 

Ua-45715 Damm 6 AL101 PM1648  -0,77 7671 44 

Ua-45055 Damm 6 AL107 FT1537.101  -0,18 7606 42 

Ua-45053 Damm 6 AL101 FT2321.101  -0,69 7596 43 

Ua-45714 Damm 6 AL102 PM542  -0,67 7583 43 

Ua-45054 Damm 6 AL101 PK494.101  -0,58 7397 40 

Ua-31356 Damm 6 AL104 PM492  -0,39 872 34 

Ua-31225 Bro 597, FU AL103 PM799  0,60 8138 84 

Ua-45962 Bro 597, FU AL4240 PK4254   -0,11 7302 48 

Ua-31224 Bro 597, FU AL102 PM781  0,42 6321 65 

Ua-31223 Bro 597, FU AL103 PM780  0,78 6052 51 

Ua-45963 Bro 597, FU AL103 PK1000391  0,97 257 31 

Ua-45961 Bro 597, FU AL102 PK1131  0,87 211 31 

Ua-30695 Norje Sunnansund, SU A19313 PK10  -0,12 8548 121 

UBA-23447 Norje Sunnansund, SU L110, G 3727, fnr 2505 PK72  0,42 8548 45 

Ua-31128 Norje Sunnansund, SU L110, G13903, fnr 2592 PK43  -0,57 8375 50 

Ua-30789 Norje Sunnansund, SU L110, G14826, fnr 2645 PK12  -0,25 8360 45 

Ua-30692 Norje Sunnansund, SU L111, 14957, fnr 2634 PK7  0,09 8345 48 

Ua-30696 Norje Sunnansund, SU A19313 PK11  -0,12 8288 76 

UBA-21057 Norje Sunnansund, SU L111, G14948 PK29   0,06 8281 46 

Ua-30694 Norje Sunnansund, SU L111, G16940 PK9  0,04 8239 47 

UBA-21056 Norje Sunnansund, SU L111, G26783 PK28  0,43 8156 43 

Ua-30792 Norje Sunnansund, SU L111, G3941, fnr 2574 PK15  0,44 8138 43 

UBA-23446 Norje Sunnansund, SU L110, G21704, fnr 2830 PK73  0,35 8122 43 

Ua-30594 Norje Sunnansund, SU F13457 PK1  -1,54 8066 60 

Ua-30698 Norje Sunnansund, FU 2011 L111, G793 PK104  0,02 8059 248 

Ua-30791 Norje Sunnansund, SU L111, G5916, fnr 2443 PK14  0,50 8029 43 

UBA-23399 Norje Sunnansund, SU L112, G 12359, PM12553 PK74  -1,30 7998 37 
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14C-dateringar som visas i figur V

Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Träkol: asp -25,8 Hus 4, båthus 80–260 AD 170

Sädeskorn: havre -28,4 Hus 6 80–330 AD 205

Träkol: al -27,5 Hus 4, båthus 390–540 AD 465

Träkol: al -25,6 Hus 1–2 380–550 AD 465

Sädeskorn: emmer -23,5 Hus 3 400–550 AD 475

Sädeskorn: obest. -22,9 Hus 7 410–580 AD 495

Träkol: al -25,8 Hus 1–2 420–590 AD 505

Kvist: al -23,7 Härd på järnåldersbopl. 420–590 AD 505

Träkol: al -24,7 Grop på järnåldersbopl. 430–600 AD 515

Träkol: al -27,3 Hus 1–2 430–600 AD 515

Träkol: asp -26,7 Härd i hus 1–2 430–630 AD 530

Sädeskorn: emmer/spelt -22,1 Hus 7 430–640 AD 535

Träkol: al -25,4 Hus 4, båthus 550–650 AD 600

Sädeskorn: emmer -24,9 Hus 6 560–655 AD 608

Träkol: al -26,4 Stolphål 720–970 AD 845

Träkol: ek -26,0 Härd på järnåldersbopl. 770–980 AD 875

Träkol: asp -27,4 Röjningsröse 1030–1210 AD 1120

Träkol: björk -26,5 Röjningsröse 1030–1230 AD 1130

Träkol: al -25,0 Hus 1–2 1040–1270 AD 1155

Träkol: rötad ek -24,0 Hus 5, grophus 1470–1960 AD 1715

Träkol: al -27,5 Lager 1650–1960 AD 1805

Träkol: alm -22,8 AL110/108, fyndförande lager  8900–7500 BC -8200

Frön av igelknopp -28,4 AL109, mörka gyttjan 7460–7070 BC -7265

Frön av al -26,4 AL109, mörka gyttjan 6760–6490 BC -6625

Hasselnötskal, bränt -26,5 AL101, grå flintförande sandlagret 6600–6440 BC -6520

Trä: tall, spetsad pinne -26,6 AL101, grå flintförande sandlagret 6570–6390 BC -6480

Trä: tall, spetsad pinne -25,3 AL101, grå flintförande sandlagret 6570–6380 BC -6475

Frön av igelknopp -28,2 AL102, understa gyttjelagret 6510–6370 BC -6440

Träkol: tall -23,8 AL101, stor träkolsbit i ytan av lager 101 6400–6110 BC -6255

Bark -27,4 AL104, översta gyttjelagret 1040–1260 AD 1150

Träkol: Maloideae -21,9 AL103, ljusgrå sand 7450–6800 BC -7125

Träkol: tall -25,1 AL4240, rödbrun-gulbrun sand 6250–6050 BC -6150

Träkol: al & ek -24,2 AL102, gulgrått sandlager 5480–5070 BC -5275

Träkol: Alnus sp. + bark -25,2 AL103, ljusgrå sand 5210–4790 BC -5000

Träkol: ask -25,5 AL103, ljusgrå sand 1510–1960 AD 1735

Träkol: al -27,2 AL102, gulgrått sandlager, sotkonc. 1640–1960 AD 1800

Ben: gäddkota -21,1 “Fiskfermenteringsrännan” 8000–7300 BC -7650

Hasselnötskal, bränt saknas L110 7610–7510 BC -7560

Hasselnötskal, bränt -24,0 L110 7550–7320 BC -7435

Hasselnötskal, bränt -26,1 L110 7540–7320 BC -7430

Hasselnötskal, bränt -24,8 L111 7540–7190 BC -7365

Ben: mört, svalgben -16,9 “Fiskfermenteringsrännan” 7520–7080 BC -7300

Ben: kronhjort -23,0 L111 7480–7170 BC -7325

Ben: vildsvin -22,9 L111 7460–7080 BC -7270

Ben: uroxe -21,9 L111 7310–7050 BC -7180

Hasselnötskal, bränt -23,5 L111 7310–7040 BC -7175

Harts saknas L110 7300–7040 BC -7170

Ek, obränt -30,1 Spetsad påle 7300–6700 BC -7000

Oident ben -26,8 L111 7600–6400 BC -7000

Hasselnötskal, bränt -26,5 L111 7080–6770 BC -6925

Hasselnötskal, obränt saknas L112, hasselnötsdepå 7060–6770 BC -6915
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Norje Sunnansund

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± 

UBA-23795 Norje Sunnansund, SU L111, G31555 PK93  0,40 7933 36 

Ua-30687 Norje Sunnansund, SU L112, G13646 PK2  -1,47 7927 244 

UBA-20881 Norje Sunnansund, SU L111, G28782 PK16  0,45 7912 31 

UBA-23792 Norje Sunnansund, SU L111, G3732 PK91  0,45 7897 49 

UBA-21060 Norje Sunnansund, SU L111, G21559 PK32  0,28 7845 48 

Ua-30790 Norje Sunnansund, SU L110, G14971, fnr 2635 PK13  0,14 7788 44 

Ua-31309 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15012b  -0,58 7715 50 

Ua-30688 Norje Sunnansund, SU L112, G12296 PK3  -1,51 7522 229 

Ua-31311 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15013b  -0,88 7392 43 

Ua-31308 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15012a  -0,58 7388 49 

Ua-30597 Norje Sunnansund, FU 2011 Dendroträet F600 PK105   -0,02 7371 47 

Ua-31310 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15013a  -0,88 7333 59 

Ua-30689 Norje Sunnansund, SU L110, G17466 PK4  0,56 7323 128 

Ua-40739 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5713, RC5745   0,45 7124 43 

Ua-39840 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5692, RC5703   0,40 7045 40 

Ua-40738 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5692 FL5705  0,47 6857 39 

Ua-30697 Norje Sunnansund, FU 2011 L110, G792 PK103  0,10 6669 64 

Ua-30693 Norje Sunnansund, SU L111, G17845 PK8  0,42 6542 102 

Ua-30691 Norje Sunnansund, SU L110, G21683 PK6  0,38 5417 275 

Ua-30690 Norje Sunnansund, SU L110, G14965 PK5  0,17 5376 57 

Ua-31216 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM24159  3,53 2122 32 

Ua-39894 Norje Sunnansund, FU 2010 A5151 PM5199  2,65 1875 31 

Ua-31217 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM25502  3,25 1809 32 

Ua-31215 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM19379  3,37 1732 30 

Ua-41554 Norje Sunnansund, FU 2010 A6697 PM6819  3,01 1703 30 

Ua-30596 Norje Sunnansund, FU 2011 A1082 PK102  2,85 1700 32 

Ua-41556 Norje Sunnansund, FU 2010 A6715 PM6862  2,80 1603 30 

Ua-43509 Norje Sunnansund, SU A3876 PM12801  2,90 1598 31 

Ua-43507 Norje Sunnansund, SU A2353 PM3990  2,97 1593 32 

Ua-43510 Norje Sunnansund, SU A3876 PM12802  3,13 1565 30 

Ua-43508 Norje Sunnansund, SU A2356 PM3991  3,00 1561 31 

Ua-41553 Norje Sunnansund, FU 2010 A5143 PM5243  2,51 1551 30 

Ua-41552 Norje Sunnansund, FU 2010 A5143 PM5242  2,84 1493 30 

Ua-43511 Norje Sunnansund, SU A5483 PM12636  2,66 1484 30 

Ua-30595 Norje Sunnansund, FU 2011 A569 PK101  2,30 1421 31 

Ua-31218 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM24160  3,42 1232 32 

Ua-39893 Norje Sunnansund, FU 2010 A5151 PM5198  2,69 1037 30 

Ua-43512 Norje Sunnansund, SU A5483 PM12637  2,73 499 30 

Ua-41557 Norje Sunnansund, FU 2010 A6715 PM6863  2,96 151 33 

Ua-41555 Norje Sunnansund, FU 2010 A6697 PM6820  3,12 130 30 

Ua-43327 Norje Nordansund, SU AS168674 PM1000484 7 3,83 9226 50 

Ua-43321 Norje Nordansund, SU AH168633 PK168651 1 3,82 9180 49 

Ua-43593 Norje Nordansund, SU L110, 2011-12-14 PM1002144  2,07 8831 51 

Ua-41147 Norje Nordansund, FU Schakt 11201 PK11435  2,07 7792 57 

Ua-43325 Norje Nordansund, SU L107, V sidan PK1002155 5 3,47 7649 46 

Ua-43328 Norje Nordansund, SU A4540 PK6396 8 3,90 7611 43 

Ua-43330 Norje Nordansund, SU AH1782 PK3537 10 3,50 7581 44 

Beta-340108 Norje Nordansund, SU AH1782 PM3537  3,50 7560 40 

Beta-340107 Norje Nordansund, SU AH1782 PM3399  4,16 7400 40 

Ua-41152 Norje Nordansund, FU RC11265  Kolprov 4 3,90 7242 50 

Ua-43323 Norje Nordansund, SU L109 PK6138 3 4,65 7238 46 
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14C-dateringar som visas i figur V

Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ben: Homo, skallfragm. -21,9 L111 7030–6680 BC -6855

Ben: Homo -26,4 L112 7500–6300 BC -6900

Ben: vildsvin -20,6 L111 7030–6650 BC -6840

Ben: Homo, falang -19,0 L111 7030–6640 BC -6835

Ben: gråsäl, öronben -20,5 L111 7020–6560 BC -6790

Hasselnötskal, bränt -27,9 L110 6700–6480 BC -6590

Al, Alnus sp. -25,0 L110, strandkanten 6640–6460 BC -6550

Ben: uroxe -27,5 L112 7100–5900 BC -6500

Al, Alnus sp. -25,0 L110, strandkanten 6400–6100 BC -6250

Starr, Carex sp. -21,6 L110, strandkanten 6400–6090 BC -6245

Al -30,6 Alstubbe 6380–6090 BC -6235

Starr, Carex sp. -26,9 L110, strandkanten 6370–6060 BC -6215

Ben: säl -22,9 L110 6440–5980 BC -6210

Ben: Phoca -22,6 AL5713 6070–5900 BC -5985

Ben: Sus scrofa, tand (M2) -22,8 AL5692 6010–5840 BC -5925

Ben: Homo, skalltak -21,0 AL5692 5840–5660 BC -5750

Oident ben -21,0 L110 5710–5480 BC -5595

Ben: svin -26,4 L111 5660–5310 BC -5485

Ben: rådjur -21,0 L110 4900–3600 BC -4250

Ben: säl -21,0 L110 4340–4050 BC -4195

Träkol: ek -24,5 Stensättning, småstenspackning 23134 350–40 BC -195

Träkol: ek -27,4 Jord- och stenvall 60–230 AD 85

Träkol: ek -23,6 Stensättning, L102 120–330 AD 225

Träkol: björk -24,0 Stensättning, grop 1458 230–390 AD 310

Träkol: björk -25,3 Röjningsröse, lager 3 250–410 AD 330

Träkol: ek -29,4 Härd 250–420 AD 335

Träkol: björk & ek -25,7 Röjningsröse, lager 3 390–540 AD 465

Träkol: ek -27,2 Stensträng 400–550 AD 475

Örtstam -27,2 Röjningsröse 400-550 AD 475

Träkol: ek -27,5 Stensträng 420–570 AD 495

Träkol: ek -26,8 Röjningsröse 420–570 AD 495

Träkol: ek -25,8 Röjningsröse, lager 2 420–580 AD 500

Träkol: ek -27,1 Röjningsröse, lager 2 460–650 AD 555

Träkol: björk -26,0 Röjningsröse 530–650 AD 590

Träkol ek -27,7 Härd 575–660 AD 618

Träkol: ek, torne -24,9 Stensättning, småstenspackning 23134 680–890 AD 785

Träkol: Salix sp. -24,7 Jord- och stenvall 890–1040 AD 965

Träkol: björk -27,3 Röjningsröse 1390–1450 AD 1420

Träkol: al -27,7 Röjningsröse, lager 3 1660–1960 AD 1810

Träkol: hassel -28,0 Röjningsröse, lager 3 1670–1950 AD 1810

Träkol: tall -28,1 Stolphål i L110 8570–8290 BC -8430

Träkol: tall -26,0 Härd i L110 8550–8280 BC -8415

Träkol: kvist 1 år, lövträd -26,6 L110 8210–7740 BC -7975

Träkol: tall -25,4 Organogent lager, markhorisont 6770–6470 BC -6620

Hasselnötskal, bränt -27,1 L107, fyndenhet 6227 6600–6430 BC -6515

Träkol: Salix sp. -26,8 “Korgen” 6570–6390 BC -6480

Träkol: tall -25,9 Kokgrop 6510–6360 BC -6435

Träkol: björk -25,1 Kokgrop, understa nivån 6470–6390 BC -6430

Träkol: Salix sp. -23,2 Kokgrop, övre nivån 6410–6230 BC -6320

Träkol: al -27,9 Lager 2, profil 6220–6020 BC -6120

Träkol: al -28,1 L109 6220–6020 BC -6120
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Norje Sunnansund

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± 

Ua-43322 Norje Nordansund, SU L109 PK6136 2 4,88 7220 40 

Ua-41149 Norje Nordansund, FU RC11262  Kolprov 3 3,88 7176 114 

Ua-41148 Norje Nordansund, FU RC11262  Kolprov 2 3,78 7158 85 

Ua-43324 Norje Nordansund, SU L108 PK4579 4 5,01 7150 44 

Ua-41151 Norje Nordansund, FU AL11220, RC11262 PK11444  3,98 7149 54 

Ua-43326 Norje Nordansund, SU L107 PK3762 6 4,25 7099 43 

Ua-43329 Norje Nordansund, SU AH2561 PK2854 9 3,71 2513 30 

Ua-41150 Norje Nordansund, FU AH11134 PK11440  2,47 1772 35 

Ua-31271 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73878 PM75569  6,86 5425 38 

Ua-41162 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AL2888 PM4439  7,12 5236 36 

Ua-46317 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158667/A158179  P1017562 7,35 5218 34 

Ua-30913 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A169857 P1011780  7,50 5194 40 

Ua-41159 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AH3929 PM3942  7,29 5047 42 

Ua-31264 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A65364 PM67597  7,20 4903 37 

Ua-31273 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A172624 PM120695  7,09 4378 34 

Ua-43996 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A157959 1008799  6,90 4036 38 

Ua-31270 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158716 PM78387  6,15 3973 34 

Ua-46318 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158609  P1017559 7,04 3893 35 

Ua-45780 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A84528, AA157959 P1016952 P1017657 6,72 3864 33 

Ua-41163 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AG4027 PM4453  6,97 3602 43 

Ua-46316 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A157382  P1017560 7,02 3592 30 

Ua-31272 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A172624 PM120694  6,77 3565 34 

Ua-41160 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AS3529 PM3948  7,46 3412 34 

Ua-31269 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A75389 PM75771  6,82 3325 32 

Ua-31266 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73380 PM75570  6,76 3248 35 

Ua-31265 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A39685 PM100652  6,42 3086 33 

Ua-30912 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A52447 P1011745  7,12 3082 86 

Ua-45782 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A83855 P1017558 P1017659 6,44 3045 40 

Ua-30885 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A39563 P1011704 FK41737 7,56 2995 61 

Ua-31268 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158149 PM78383  6,90 2975 34 

Ua-31274 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A81049 PM81076  6,90 2959 33 

Ua-30899 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A169815 P1011719  7,05 2892 41 

Ua-30903 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A77471 P1011736  6,80 2851 35 

Ua-44005 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A160131 1008832  7,80 2851 35 

Ua-30902 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A77560:2 P1011735  6,70 2833 33 

Ua-44000 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A54233 1008815  6,90 2821 42 

Ua-30898 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158754 P1011718  6,90 2771 32 

Ua-30905 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73638 P1011738  6,80 2771 40 

Ua-44001 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A8484 1008818  7,40 2733 43 

Ua-31275 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A40102 PM82408  7,00 2678 30 

Ua-31267 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A81049 PM81077  6,90 2622 33 

Ua-44002 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A8717 1008820  7,59 2538 40 

Ua-30894 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A9564 P1011713  7,30 2510 32 

Ua-44006 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A49309 1008833  7,57 2376 33 

Ua-30896 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A10844 P1011716  7,15 2215 32 

Ua-41158 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AH1566 PK4390  9,97 1751 32 

Ua-41153 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AA4509   7,16 1694 33 

Ua-41164 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AL4454 PM4460  7,76 1575 30 

Ua-41156 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AS2995 PK3748  7,29 1086 31 

Ua-46417 Pukavikskogen, SU A16299 P1001507  8,15 3077 33 

Ua-41166 Pukavikskogen, FU AH4058 PK4550  5,03 2986 33 



APPENDIX 1

14C-dateringar som visas i figur V

Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Träkol: al -28,6 L109 6220–6010 BC -6115

Träkol: tall -25,7 Profil, lager av gulvit sand 6350–5750 BC -6050

Träkol: al & ek -27,5 Svart organogent lager, “svarta randen” 6230–5870 BC -6050

Träkol: lind -25,1 L108 6100–5910 BC -6005

Träkol: al -27,9 Kulturlager 6210–5890 BC -6050

Träkol: al -28,5 L107, N sidan under härd 6060–5890 BC -5975

Träkol: lönn -24,9 Härd i L103 790–530 BC -660

Träkol: al -29,5 Härd 130–350 AD 240

Träkol: asp -23,2 Stenlyft , dösområde 4350–4170 BC -4260

Träkol: al & ek -25,3 Kulturlager, ruta, stick 2–3, södra gft  4230–3960 BC -4095

Träkol: ek -19,0 Härd under golvlager i kulthus, centrala gft  4230–3950 BC -4090

Bränt ben: Homo -25,2 Under urnegrav S om mittblocksgrav, centrala gft  4230–3940 BC -4085

Träkol: al -27,0 Härd bredvid urnegrav A3480, centrala gft  3960–3710 BC -3835

Träkol: ek -23,8 Stenlyft , dösområde 3770–3630 BC -3700

Träkol: ek -26,8 Grop, södra området 3090–2910 BC -3000

Bränt ben: Homo -22,2 Stridsyxegraven m stenpackning, södra gft  2840–2460 BC -2650

Träkol: björk -23,5 Grop, V delen, södra gft  2580–2340 BC -2460

Träkol: ek -20,2 Stolphål, centrala gft  2480–2280 BC -2380

Hasselnötskal, bränt -26,7 Stridsyxegraven m stenpackning, södra gft  2470–2200 BC -2335

Träkol: ek -25,4 Grop, SÖ delen av centrala området 2130–1780 BC -1955

Träkol: ek -21,6 Stolphål, centrala gft  2030–1880 BC -1955

Träkol: hassel -27,7 Grop, södra området 2030–1770 BC -1900

Träkol: bok -26,9 Stolphål, S delen av centrala området 1880–1620 BC -1750

Träkol: lind -26,1 Stolphål, dösområde 1690–1520 BC -1655

Träkol: hassel -26,4 Stolphål, dösområde 1620–1440 BC -1530

Träkol: lind -26,0 Stolphål, Ö delen centrala området 1430–1260 BC -1345

Bränt ben: Homo -25,0 Urnegrop Ö om profil i södra gft  1530–105 BC -1290

Cerealia -25,0 Urnegrav V om skepp på södra gft  1420–1190 BC -1305

Bränt ben: Homo -25,4 Urnegrop S om mittblocksgrav, centrala gft  1410–1050 BC -1230

Bark -28,3 Stolphål, södra gft  1370–1050 BC -1210

Träkol: ek & lövträd (ej ek) -28,1 Stolphål, södra gft  1300–1050 BC -1175

Bränt ben: Homo -25,5 Urnebrandgrop mitt i södra gft  1260–930 BC -1095

Bränt ben: Homo -23,5 Urnebrandgrop S om skepp, södra gft  1130–910 BC -1020

Bränt ben: Homo -22,3 Urnegrav S om mittblocksgrav, centrala gft  1130–910 BC -1020

Bränt ben: Homo -23,8 Urnegrav V om stridsyxegraven på södra gft  1120–900 BC -1010

Bränt ben: Homo -19,7 Urnegrav i V-kanten av södra gft  1120–850 BC -985

Bränt ben: Homo -21,0 Urnegrav V om stridsyxegrav, södra gft  1000–830 BC -915

Bränt ben: Homo -24,6 Urnegrav V om skepp, södra gft  1010–820 BC -915

Bränt ben: Homo -25,7 Urnegrav, centrala gft  980–800 BC -890

Träkol: hassel -23,7 Stenfundament, dös 895–795 BC -845

Träkol: ek -25,9 Stolphål över stridsyxegrav, södra gft  840–760 BC -800

Bränt ben: Homo -24,3 Urnegrav Ö om mittblocksgrav, centrala gft  810–530 BC -670

Bränt ben: Homo -21,8 Urnegrav Ö om kulthus, centrala gft  790–520 BC -655

Bränt ben: Homo -23,3 Gravgömma i spiralstensättning, norra gft  730–380 BC -555

Bränt ben: Homo -20,5 Urnegrop, södra gft  380–200 BC -290

Träkol: lönn -25,0 Härd, östra armen 210–400 AD 305

Träkol: hassel -24,7 Stensättning i öster 250–420 AD 335

Träkol: ek -25,4 Kulturlager/härd platån N delen 410–560 AD 485

Träkol: ek -27,4 Stolphål i hydda, södra området 890–1020 AD 955

Träkol: hassel -24,7 Stensättningen, härd 1420–1260 BC -1340

Träkol: alm -25,0 Härd, S extensiva ytan 1380–1110 BC -1245
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Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± 

Ua-45794 Pukavikskogen, SU A14913 P1001504 P1001538 8,05 2923 66 

Ua-46413 Pukavikskogen, SU A1708 P1001509  7,52 2917 30 

Ua-41167 Pukavikskogen, FU AH4351 PM4358  8,15 2889 30 

Ua-46418 Pukavikskogen, SU A16350 P1001513  7,89 2848 33 

Ua-46415 Pukavikskogen, SU A14001 P1001511 PM16984 7,99 2833 33 

Ua-46414 Pukavikskogen, SU A3713 P1001508  6,43 2781 34 

Ua-45796 Pukavikskogen, SU A6115 P1001506 P1001533 8,49 2670 30 

Ua-45797 Pukavikskogen, SU A14825 P100512 P1001540 7,49 2668 31 

Ua-43876 Pukavikskogen, SU A2885 P1001406  8,01 2642 46 

Ua-45790 Pukavikskogen, SU A16680 P1001500 P1001535 7,66 2538 42 

Ua-45793 Pukavikskogen, SU A16855 P1001503 P1001534 8,18 2519 46 

Ua-45792 Pukavikskogen, SU A17096 P1001502 P1001537 7,72 2368 34 

Ua-45791 Pukavikskogen, SU A16373 P1001501 P1001536 7,68 2262 30 

Ua-46416 Pukavikskogen, SU A14166 P1001510  8,22 2197 31 

Ua-41165 Pukavikskogen, FU A4226   7,55 2133 30 

Ua-45795 Pukavikskogen, SU A14891 P1001505 P1001539 8,02 489 30 

Ua-30610 Gustavstorpsvägen, SU A9518 PM9599  11,09 8189 51 

Ua-30611 Gustavstorpsvägen, SU A10173 PM11061  11,22 7955 40 

Ua-44773 Gustavstorpsvägen, SU A10701 PM11034  11,32 7855 43 

Ua-30608 Gustavstorpsvägen, SU A6065 PM9455  10,28 7235 42 

Ua-30606 Gustavstorpsvägen, SU A8199 PM8957  11,29 7210 42 

Ua-41172 Gustavstorpsvägen, FU AG8153 PK8340  10,09 6051 34 

Ua-41171 Gustavstorpsvägen, FU AH7960 PK8310  10,58 5826 36 

Ua-44772 Gustavstorpsvägen, SU A8730 PK9513  11,04 4590 40 

Ua-41169 Gustavstorpsvägen, FU AE7277 PK7716  11,24 4522 38 

Ua-30609 Gustavstorpsvägen, SU A9210 PM9478  11,16 4122 33 

Ua-30604 Gustavstorpsvägen, SU A755 PM8486  10,45 3984 32 

Ua-30612 Gustavstorpsvägen, SU A10498 PM11153  11,44 3933 33 

Ua-30603 Gustavstorpsvägen, SU A4206 PM7869  11,29 3876 32 

Ua-30607 Gustavstorpsvägen, SU A9033 PM9117  10,29 3806 31 

Ua-41168 Gustavstorpsvägen, FU A7577 PM8244  11,31 3137 32 

Ua-30605 Gustavstorpsvägen, SU A7871 PM8995  11,41 3059 30 

Ua-41170 Gustavstorpsvägen, FU AE7717 PK8247  10,80 599 30 

Ua-31219 Yta 7, AU Schakt 1: OS201 PM230  -1,13 8085 51 

Ua-31221 Yta 7, AU Schakt 5: OS295 PM319  -0,01 8041 53 

Ua-31222 Yta 7, AU Schakt 1:OS201 PM229  -1,03 7954 47 

Ua-31220 Yta 7, AU Schakt 2: OS233 PM242  0,17 7930 52 

Ua-44336 Centrala Vesan Borrkärna   -5,98 10401 47 

Ua-44334 Centrala Vesan Borrkärna   -5,38 9292 40 

Ua-44335 Centrala Vesan Borrkärna   -5,43 9180 74 

Ua-44333 Centrala Vesan Borrkärna   -5,18 7896 42 

Ua-44332 Centrala Vesan Borrkärna   -4,98 7536 39 

Ua-44331 Centrala Vesan Borrkärna   -4,78 7345 47 

Ua-44330 Centrala Vesan Borrkärna   -3,48 5529 77 

Ua-44329 Centrala Vesan Borrkärna   -3,18 4805 34 

Ua-44328 Centrala Vesan Borrkärna   -2,58 4234 37 

Ua-44327 Centrala Vesan Borrkärna   -1,98 258 32 
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14C-dateringar som visas i figur V

Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Bränt ben: Homo -21,1 Konstr 3 1370–920 BC -1145

Träkol: hassel -24,9 Härd 1260–1010 BC -1135

Träkol: hassel -29,3 Härd, stenröjda ytan 1210–970 BC -1090

Frö -23,9 Konstr 3, ränna 1120–910 BC -1015

Träkol: hassel -27,0 Konstr 2, härd 1120–900 BC -1010

Träkol: hassel -28,6 Härd, ev hydda/hus 1010–830 BC -920

Cerealia -27,7 Stensättningen 895–795 BC -845

Cerealia -22,9 Stolphål, grophus 895–795 BC -845

Bränt ben: Homo -21,2 Den centrala urnegraven 910–760 BC -835

Bränt ben: Homo -20,7 Konstr 1, lager 810–520 BC -665

Bränt ben: Homo -22,8 Konstr 2 800–410 BC -605

Bränt ben: Homo -21,3 Konstr 2, gravgrop 720–380 BC -550

Bränt ben: Homo -22,0 Konstr 1 400–200 BC -300

Träkol: björk -25,9 Härd, stenröjda ytan 380–180 BC -280

Träkol: ek -27,6 Stensättningen, grop 350–50 BC -200

Fluglarver, brända -22,0 Konstr 3 1400–1450 AD 1425

Träkol: ek -27,4 Hydda 4 7340–7060 BC -7200

Träkol: tall -26,4 Hydda 8 7040–6690 BC -6865

Träkol: tall -25,9 Hydda 8 7000–6590 BC -6795

Träkol: tall -24,7 Stolphål nära hydda 3 6220–6020 BC -6120

Träkol: tall -26,1 Hydda 2 6210–6000 BC -6105

Träkol: al -25,7 Grop 5050–4840 BC -4945

Träkol: lind -25,6 Härd 4790–4580 BC -4685

Träkol: björk -26,6 Hydda 4 3510–3100 BC -3305

Träkol: al -25,4 Hydda 2 3370–3090 BC -3230

Träkol: lind -26,6 Hydda 5 2880–2570 BC -2725

Träkol: al -26,7 Hydda 3 2580–2450 BC -2515

Träkol: rönn/oxel -29,2 Hydda 7 2570–2300 BC -2435

Träkol: hassel -28,6 Grop i NÖ 2470–2210 BC -2340

Träkol: ek -26,0 Hydda 3 2400–2130 BC -2265

Träkol: lind -25,3 Härd 1500–1310 BC -1405

Träkol: lind -27,0 Hydda 1 1420–1260 BC -1340

Träkol: al -26,4 Lager med järnoxid 1290–1410 AD 1350

Träkol: Salix sp. -24,6 Svart gyttja 7260–6820 BC -7040

Träkol: Salix sp. -22,5 Grå gyttja med mycket trä 7140–6750 BC -6945

Träkol: al -24,0 Grusig sand med inslag av trä och träkol 7040–6690 BC -6865

Träkol: hassel -23,3 Svart torv med gyttjeinslag, trä, kottar 7040–6650 BC -6845

Mossa -29,7 4,35 m under ytan 10260–10051 BC -10156

Tallbarr & pinne -25,0 3,75 m under ytan 8333–8290 BC -8312

Kvist -29,5 3,80 m under ytan 8511–8416 BC -8464

10 björkfrö & 1 bladbit -27,8 3,55 m under ytan 7079–7034 BC -7057

7 björkfrö, 1 alfrö & 2 växtfragm. -25,7 3,35 m under ytan 6599–6562 BC -6581

Barkbit -28,5 3,15 m under ytan 6285–6201 BC -6248

Bladbitar -29,7 1,85 m under ytan 4123–4044 BC -4084

Bladbitar -27,0 1,55 m under ytan 3592–3524 BC -3558

Starrfjäll -26,1 0,95 m under ytan 2511–2499 BC -2505

Barkbit -29,0 0,35 m under ytan 1446–1490 AD 1468





Norje Sunnansund

Inför byggandet av den nya vägen E22 mellan Sölve och Stensnäs i västra Blekinge 

utfördes under 2011 arkeologiska undersökningar på flera lokaler. Utförare av under-

sökningarna var Blekinge museum i samarbete med Kalmar läns museum, Sydsvensk 

Arkeologi, Kulturparken Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. 

På lokalen Norje Sunnansund, en kilometer sydväst om Norje, undersöktes en 

17 400 m2 stor yta. Undersökningen berörde en boplats från äldre stenålder samt 

järnålderslämningar.

Stenåldersboplatsen vid Norje Sunnansund är en av ett fåtal platser i Skandinavien 

med bevarat ben- och trämaterial från 7 600–6 600 f.Kr. (tidig- och mellanmesolitikum). 

Under en längre period verkar den ha varit boplats för en större grupp människor som 

vistades där vid upprepade tillfällen, främst från sensommar till vår. Fyndmaterialet är 

omfattande. Det innehåller över 18 000 djurbensfragment, och närmare 300 fragment 

av ben- och hornredskap. Därutöver finns stora mängder fiskben, som visar att fisket 

varit betydelsefullt som basnäring redan tidigt under stenåldern. I en grop dokumen-

terades spår av fermentering av mört, en hittills okänd matlagningsprocess från me-

solitikum. Från boplatsen tillvaratogs även över 30 000 föremål av flinta, kvarts och 

andra stenmaterial. Enstaka människotänder och -ben hittades också, liksom nötter, 

fröer, harts och bearbetat trä. Undersökningen gav ny kunskap kring tidigmesolitisk 

ekonomi, säsongsmässighet och kontakter mellan olika geografiska områden. 

Inom Norje Sunnansund låg också ett trettiotal röjningsrösen, stenröjda ytor och 

ett par stensträngar. De daterades till romersk järnålder–vendeltid, respektive tidig-

modern/modern tid. Det fanns även en svårtolkad fyndtom stensättning med järn-

åldersdatering, sannolikt relaterad till röjningen. Undersökningen gav ny kunskap 

kring järnålderns markanvändning och möjliga rituella aspekter på bruket av mark. 

Stenröjning och monumentbyggande med åkermarkssten kan ha ingått i ett sam-

manhang där monument och gravar i åkermark har varit en del av en cyklisk koppling 

mellan liv, död och återfödelse. 

Rapporterna för E22-projektet ges ut av Blekinge museum och de samarbetspartners 

som ingick i projektet då det inleddes år 2011. Under projektets gång har det skett 

om organisationer som medfört att ett par av de då aktuella institutionerna har fått 

nya huvud män. Under 2014 överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten 

vid Kultur parken Småland till Kalmar läns museum. Den nya verksamheten bytte då 

namn till Museiarkeologi Sydost, en del av Kalmar läns museum. Den 1 januari 2015 

överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet till 

Statens historiska museer.
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