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Sammanfattning

kom svin och får eller getter. Från sådana hus
djur som häst, höns hund och katt fanns mindre 
mängder ben. Magnell nämner att andelen svin 
var förhållandevis hög i jämförelse med får och 
getter. Kanske kan det ha att göra med närhet 
till bokskogar. Det fanns även förhållandevis 
må n ga ben av get i förhållande till får vilket kan 
antyda att man haft tillgång till buskrika betes
marker snarare än gräsrika beten. Bland hus
djuren fanns även spår från mycket unga indi
vider vilket tyder på att man haft uppfödning i 
platsens närhet. En stor del av benen kom inte 
direkt från mat rester utan utgjordes av slakt
avfall som förmodligen slängts en bit bort från 
bebyggelsen. Även ett visst inslag av vilt före
kom med arter som rådjur, säl och varg. Bland 
fågelbenen fanns bland annat ben från duva, 
and och havsörn.

Genom vattensållning kunde man ta tillvara 
ett stort antal fiskben. Dessa visar att fisket hade 
en stor betydelse för försörjningen. Fiskbenen 
främst kom främst från mindre torsk, men även 
från abborre, ål, sill och gädda. Enstaka ben 
finns även från mört, skärkniv, rötsimpa, lake, 
sik och skrubba. I benmaterialet finns dock inga 
tydliga tecken på specialiserat eller omfattande 
sillfiske. Sammansättningen av fiskben tyder 
snarare på fiske för hushållsbehov.

Förutom djurben fanns förhållandvis få 
fynd i kulturlagret. En mindre mängd medel
tida keramik i form av äldre glaserat rödgods 
och yngre reduktionsbränt gods påträffades. En 
orörd depå med sju stycken ämnen till liebrynen 
i skiffer hittades också. För att datera samman

Sölvesborg var en av Blekinges medeltida städer 
och stadskärnans bebyggelse utgår fortfarande 
från en medeltida stadsplan. Man har antagit 
att staden grundlades omkring år 1400. Det 
finns även ett brev från 1343 som omnämner 
Sölvesborgs slott och något som då benämns 
Sölvisöre. Vad detta platsnamn står för är oklart 
men man har antagit att det kan ha att göra 
med ett förstadium till Sölvesborgs stad. Inför 
uppförandet av ett nytt bostadhus i kvarteret 
Zebran, i den gamla stadens sydöstra del, gjor
des en arkeologisk undersökning under augusti 
och september 2013. Undersökningen utfördes 
av Blekinge museum i samarbete med Musei
arkeologi Sydost. Uppdragsgivare var Bernt 
Svensson, Sölfwits AB.

Undersökningsytan sluttade från det högre 
belägna stadsområdet ned mot Sölvesborgs
viken. Under ett kraftig, omrört odlingsla
ger fanns ett decimetertjockt kulturlager som 
innehöll rikligt med djurben. Lagrets norra del 
var ljusare medan den södra delen var mörkare 
och innehöll en hög andel oförmultnade växt
delar. Inom hela ytan fanns nedlagda rör från 
en jordvärmeanläggning och vid rutgrävning av 
kulturlagret undersöktes enbart de orörda parti
erna mellan jordvärmeslingorna. Under kultur
lagret framträdde enbart ett fåtal anläggningar. 
Lämningarna utgjordes alltså av ett omfattande 
avfallslager medan spår av bebyggelse saknades.

Eftersom det fanns ett omfattande och var
ierat djurbensmaterial lades stor vikt vid den 
osteologiska analysen. Bland djurbenen var ben 
från nötkreatur det vanligaste inslaget. Därefter 
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1300talets bebyggelse kan ha haft. Fyndmate
rialet ger inte något direkt urbant intryck och 
det är möjligt att man ska tänka sig den tidiga 
bebyggelsen som någoting mellan stad och 
land. Uppgifterna om Sölvisöre har tidigare lett 
till tankar på att staden föregåtts av en mark
nadsplats lik Skånemarknaden. Det fanns dock 
inte något i fiskbensmaterialet som tydde på ett 
kommersiellt fiske. I tolkningen av platsen är 
det vi ktigt att ta hänsyn till närheten till Söl
vesborgs slott. Borgen uppfördes under 12 eller 
1300talet och var en av de viktigaste kungliga 
befästningarna i Östdanmark. Såväl uppbygg
nad som underhåll av borgen bör ha krävt stora 
resurser och har sysselsatt ett stort antal männ
iskor. Det är möjligt att den bebyggelse som 
fyndmaterialet i kvarteret Zebran kommer ifrån 
har haft nära anknytning till borgen. 

hanget 14Canalyserades sammanlagt fem prov 
från djurben. Dateringarna låg inom perioden 
1210 till 1400 vilket är äldre än den tidpunkt 
som man antagit för stadens uppkomst. Om 
man ser till kalibreringskurvorna förefaller 
det mest sannolikt att avfallslagret tillkommit 
under senare delen av 1200talet.

Utifrån fynden och utifrån den kvartärgeo
logiska analysen kunde man tolka kulturlagren 
som avfall som slängts en bit bort från husen i 
sluttningen ned mot sjön. Förmodligen har plat
sen utgjort en delvis sank strandäng. De omrör
da kulturlagren visar att marken på något sätt 
bearbetats och en möjlig tolkning är att platsen 
varit en svinavall där marken varit uppbökad 
och där svinen haft tillgång till avfall. 

Den bebyggelse som gett upphov till avfalls
lagret berördes inte av undersökningen och det 
kvarstår frågetecken vilken funktion  12   och 
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Inledning

Sölvesborg är en av de städer som har sin bak
grund som medeltida handelsstad och dagens 
bebyggelse följer i huvudsak den medeltida 
stadsplanen. Ganska lite är dock känt om hur 
staden uppkom och få arkeologiska under
sökningar har berört lämningar efter den 
medeltida bebyggelsen. Inför byggandet av ett 
bostadshus i kvarteret Zebran i den sydöstra 
delen av centrala Sölvesborg utförde Blekinge 
museum en särskild arkeologisk undersökning 
(fig. 1). Denna gjordes inom fastigheterna Zebran 
1 och 19 som är belägna längs den nordöstra 
sidan av Sparbanksgatan. Området ligger inom 
begränsningen för Sölvesborgs medeltida stad, 
RAÄ 44. Projektet utfördes i samarbete med 
Smålands museum/Kulturparken Småland. 
Efter ett samgående mellan denna och den arke
olog iska uppdragsverksamheten vid Kalmar 
läns museum fortsatte samarbetet genom den 
nya organisationen, Museiarkeologi Sydost. 
Undersökningen utfördes enligt beslut från 
lä n s styrelsen i Blekinge. Uppdragsgivare var 
Bert Svensson, Sölfwits AB som bekostade 
undersökningen.

Man har hittills ofta antagit att Sölvesborgs 
tillkommer som stad omkring år 1400 men 
un d ersökningen i kvarteret Zebran visade att 
det fanns en bebyggelse förmodligen redan 
under andra halvan av 1200talet. Om det va
rit en stad eller en lantlig bebyggelse är dock 
svårt att avgöra. Snarast verkar det röra sig om 
något mellanting mellan stad och land. Kanske 
hör bebyggelsen samman med uppförandet 
av Sölvesborg slott. I kulturlagren i kvarteret 

Zebran hittades rikligt med matavfall i form av 
djur och fiskben. Undersökningen gav på så vis 
inblickar i djurhållning och matvanor under 12 
och 1300talet. 

Fältarbetet utfördes mellan den 26/8 och 
13/9 av Arwo Pajusi, Mikael Henriksson och 
Johan Åstrand. Den sistnämnde fungerade som 
projektledare och har varit huvudförfattare till 
rapporten. Den osteologiska analysen utgjorde 
en viktig del av undersökningen. Denna utför
des av Ola Magnell, UV Syd, som även deltog 
under delar av fältarbetet. Rapportavsnitten om 
osteologi har skrivits av Ola Magnell och avsnit
ten om kvartärgeologi och frågan om strand
linjen har skrivits av Jens Heimdahl. Torbjörn 
Brorsson har gjort en genomgång av keramiken 
och skrivit rapportavsnittet om keramikfynden. 
De naturvetenskapliga analyserna är invävda i 
rapportexten.

Fisket har alltid varit betydelsefullt i Ble
k inge men det är sällan som lämningar med 
anknytning till fisket har undersökts arkeolo
giskt. Särskilt gäller detta analyser av fiskben 
och den osteologiska från kvarteret Zebran är 
därför ovanlig. Som ett appendix ingår även en 
rapport över ett tidigare icke analyserat medel
tida fiskbensmaterial från en undersökning vid 
Ljungaviken på andra sidan Sölvesborgsviken. 
Denna analys har gjorts som en uppsats av Åsa 
Pehrson student vid Lunds universitets avdel
ning för historisk osteologi, med Ola Magnell 
som handledare. Uppsats och handledning har 
dock legat utanför detta projekt.
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Fig. 1: Översiktkarta över Sölvesborgs stad. Utbredningen för den medeltida staden RAÄ 44 är gråmarkerad. Även området 
för Sölvesborgs slott, RAÄ 17, nordväst om staden är gråmarkerat. Det aktuella undersökningsområdet markerat med rött. 
Utsnitt ur fastighetskartan.
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Syfte

Arkeologi är ett sätt ta vara på den berättelse som 
finns dold i lämningarna efter människors liv. 
Sölvesborg är en av de medeltida städer som man 
vet förhållandevis lite om och undersökningen 
syfte, såsom den angetts av länsstyrelsen var att 
skapa ny, meningsfull kunskap omkring stadens 
historia av relevans för såväl myndigheter som 
forskare och allmänhet. Med utgångspunkt från 
förundersökningsresultaten valde man att inrik
ta undersökningen på den medeltida kulturla
gernivån medan de ovanliggande odlingslagren 
enbart skulle undersökas extensivt. De aktuella 
frågeställningarna har formulerats utifrån läns
styrelsens förfrågningsunderlag där man även 
angav att undersökningen skulle utföras med 
en hög ambitionsnivå. Särskilt betonades beho
vet av att använda naturvetenskapliga analyser, 
som osteologi och kvartärgeologi, för att tolka 
lämningarna. Följande frågeställningar har varit 
vägledande för undersökningen:

Grundläggande frågor omkring platsen:

•  Hur har miljön sett ut inom undersöknings
området och var gick strandlinjen under den fas 
när det medeltida kulturlagret avsätts?
•  Hur har platsen brukats under medeltid, vil
ken aktivitet har skett i strandzonen?
•  Under hur lång tid har det medeltida avfalls
lagret avsatts?
•  Vilka djurarter finns representerade i avfalls
lagret och hur är proportionerna mellan dessa?
•  Hur omfattande är förekomsten av vilt i ben
materialet?

•  Vilka fiskarter finns representerade i avfalls
lagret och hur är proportionerna mellan dessa?
•  Vad säger växtmakrofossilt material om ut
nyttjandet av platsen?
•  Finns tecken på att platsen är säsongsmässigt 
utnyttjad?

Övergripande frågor:

•  Vad säger benmaterialet om konsumtions
mönstren i den tidiga staden? 
•   Vilka jämförelser kan göras med det osteolo
giska materialet från kvarteret Uttern och från 
Sölvesborgs slott?
•  Vad innebär förekomsten av vilt i benmateria
let från förundersökningen, finns tecken på en 
eventuell högreståndsmiljö inom en del av den 
tidiga staden eller handelsplatsen, och vad skulle 
det i så fall kunna representera?
•  Finns tecken på att kommersiellt fiske före
kommit och vilken roll kan detta ha haft i sta
dens historia?
•  Historiska källor antyder förekomsten av en 
fiske och handelsplats före stadsgrundandet, 
kan det finnas belägg för detta i det arkeologiska 
materialet?
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Bakgrund

Sölvesborg i de skriftliga källorna

Sölvesborg är strategiskt beläget i ett smalt pass 
mellan Ryssberget och havet. Platsen har varit 
viktig ur kommunikationshänseende, både för 
land och sjöfart. Det äldsta administrativa cen
trumet på Listerhalvön låg dock inte i Sölvesborg 
utan fanns förmodligen i anslutning till nuva
rande Mjällby och Hosaby. Första gången Söl
vesborg nämns är i två brev daterade 1343 men 
det är då borgen utanför staden som avses. Det 
finns dock indikationer på att platsen haft bety
delse redan innan staden växte fram. De båda 
breven är skrivna under den tid då den svenske 
kung Magnus innehade Skånelandskapen. Ett av 
breven rör avgifter som riddaren Knut Folkesson 
ska kvittera för kungen. Avgiften på 200 skånska 
mark silver gäller för Sölvesborgs slott samt för 
Sölvisöre. Det är oklart vad det sistnämnda be
greppet syftar på men man har menat att detta 
skulle kunna röra sig om en fiske eller handels
plats där kungens ombud har upptagit en avgift 
(Anglert 1984:36f). Sölvesborgs slott omnämns 
sedan ett flertal gånger i brev från senare delen 
av 1300talet.

Det första omnämnandet av Sölvesborg som 
stad kan möjligen vara från 1394 då ärkebis
kopen Jakob Ulfstand undertecknar ett brev 
på platsen. Det är dock oklart vilken karaktär 
platsen haft vid denna tid (Anglert 1984:11). År 
1436 omnämns en borgare i Sölvesborg vilket 
tyder på att platsen då är en köpstad (Stenholm 
1986:161). Det tydligaste belägget för staden 
Sölvesborg är stadsprivilegierna från 1445. Pri

vilegiebrevet innebär en förnyelse av stadsrättig
heterna vilket visar att Sölvesborg redan tidigare 
varit handelsstad. Marit Anglert ifrågasätter i 
sammanställningen Medeltidsstaden Sölvesborg 
den äldre forskningen åsikt att staden tillkom
mit under 1200talet. Hon betonar att det är 
svårt att tidsbestämma övergången mellan ett 
förstadium som handels och fiskeplats och den 
regelrätta staden och menar att mycket talar för 
att stadsfunktionen inte uppkommer förrän om
kring år 1400 (Anglert 1984: 37). Anglert be
tonar att man på grund av bristen på källor får 
ange stadens uppkomst till någonstans mellan 
början av 1300talet och 1400. 

Kyrkan i Sölvesborg, Nicolaikyrkan, nämns i 
källorna första gången år 1418 (Anglert 1084:11). 
Det har funnits olika tolkningar av kyrkans 
tillkomst och Anglert menar att det finns flera 
osäkerhetsfaktorer i bedömningen av kyrkans 
ålder (Anglert 1984:36). Hon menar att koret 
först bör ha tillkommit som ett fristående kapell 
någon gång under 1300talet och att resten av 
kyrkan tillkommit under 1400talet. Tornet och 
vapenhuset är enligt Anglert de yngsta delarna 
som uppförts först vid århundradets slut. I slutet 
av 1400talet anlades även ett kloster omedelbart 
norr om kyrkan (Anglert 1984:13). Klostret 
uppfördes efter det att karmelitorden 1486 fått 
Nicolaikyrkan till skänks av kung Hans. Klostrets 
verksamhet fortgick fram till reformationen. 
På den äldsta kartan över Sölvesborg, Mejers 
stadskarta från 165860, finns i staden även ett 
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Fig. 2: Mejers karta över Sölvesborgs stad från 1658-60 är inte särskilt exakt men ger ändå många upplysningar om staden. 
Ur Anglert 1984
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S:t Jörgens hospital samt kyrkorna S:t Andreas, 
S:t Bartolomeus och S:t Ibb markerade (Anglert 
1984:13f, 32). Sankt Enevalds kyrka och 
offerkälla är även markerad söder om staden (fig. 
2). Enbart en av dessa, Sankt Jörgens hospital, 
har kunnat bekräftas genom att man där funnit 
spår i form av gravar och byggnadsrester (Anglert 
1984:13, Henriksson 2005:7f). Vad dessa 
markeringar betyder är omdiskuterat. Vissa 
forskare har antagit att det rör sig om senare 
försvunna köpmanskyrkor. Sture Fjellander hör 
till de som utgått ifrån detta och har genom att 
analysera tillvägagångsättet bakom Mejers karta 
försökt peka ut läget för dessa kyrkor (Fjellander 
1957). Han studerar även kyrkans markägande 
i staden. I kyrkans jordebok från 1569 kan han 
konstatera att kyrkans ägande är begränsat och 
inte omfattar de ev. köpmannakyrk ornas tomter. 
I fastighetsförteckningen från 1725 kan man 
däremot se att kyrkans markegendomar i staden 
ökat och att flera av de platser som utpekats som 
lägen för kyrkor nu övergått i Nicolaikyrkans 
ägo. Fjellander menar att denna övergång skett 
efter reformationen i takt med att kyrkorna 
övergivits. Marit Anglert är kritisk mot Fjellanders 
hypoteser och menar att kartans uppgifter är 
svårtolkade (Anglert 1984:15. 33f). Hon menar 
att köpmanskyrkor främst har förekommit 
i städer med omfattande utlandshandel och 
ifr ågasätter om Mejers angivelser verkligen 
representerar kyrkobyggnader. Anglert framhå
ller möjligheten att markeringarna snarare 
kan visa på kyrkliga egendomar, kanske med 
anknytning till altarstiftelser.

Från staden finns en sigillstamp som enligt 
inskriptionen tillhört Mariagillet. Sigillstampen 
har av vissa forskare daterats till kring 1400 och 
av andra till omkring 1325. Ortnamnet skrivs på 
sigillet SILVISBV vilket skulle kunna indikera ett 
äldre platsnamn som använts om ett förstadium 
till stadsbildningen (Anglert 1984:15, 37).

Det skriftliga materialet gör alltså att man inte 
s äkert kan belägga Sölvesborg som handelsstad 
förrän omkring år 1400. Vissa indikationer, som 
avgiften för Sölvisöre, Nicolaikyrkans äldsta 
fas som kapell under 1300talet samt möjligen 
även ortnamnsuppgiften på Mariagillets sigill
stamp, kan antyda att det under 1300talet 

funnits någon form av föregångare till staden 
men detta är osäkert. Marit Anglert menar att 
staden tillkommit på kungligt initiativ eftersom 
kungamakten innehade Sölvesborgs slott och 
även kontrollerade en plats e ller strandremsa 
som benämndes Sölvisöre (Anglert 1984:37). 
En anledning till att kungen anlade staden 
kan vara en strävan efter att reglera böndernas 
handel. Från 14 och 1500talen finns flera 
tvister dokumenterade där sölvesborgsborna 
klagar på handel via Hällevik och Pukavik 
och konkurrensen mellan bondehandel och 
köpstäder är ett återkommande tema i Blekinges 
historia. Den medeltida handel via Sölvesborg 
var antagligen inte lika omfattande som den i 
R onneby och staden utvecklades inte till någon 
större handelsort. Efter medeltiden kämpade 
staden en ojämn kamp i konkurrens med de 
omkringliggande st äderna där ny etablering
arna först i Kristianstad och sedan i Karlshamn 
krympte stadens handelsutrymme. Under 
1600talet förlorade man även sina rättighe
ter till utlandshandel. Efter att man drabbats 
av flera bränder under 1660talet återhämtade 
sig inte staden men levde vidare i liten skala 
(Söderberg 1992:8). År 1680 fanns enbart 46 
borgare i staden. Sölvesborg hade därefter en 
tillbakaskymd tillvaro fram till 1800talets mitt 
då den för första gången började växa utanför 
den medeltida stadskärnan (Anglert 1984:9f, 
Stenholm 2009:217).

Arkeologiska undersökningar i 
Sölvesborg
Kunskapen om stadens äldre historia rör främst 
slottet, klostret och Nicolaikyrkan och förhål
landevis få arkeologiska undersökn ingar i staden 
har berört den medeltida stadsbebyggelsen. En 
sammanställning av äldre uppgifter om Sölves
borgs stadsarkeologi finns i Medeltidsstaden nr 
54 (Anglert 1984). Det finns också ett arkeolo
giskt stadsGIS som även omfattar arkeologiska 
undersökningar som utförts efter det att Medel
tidsstaden sammanställdes (Flöög & Henriks
son 2007). 

Ruinen efter Sölvesborg slott är en lämning 



13

efter en av landskapets viktigaste medeltida 
befästningar. Slottet låg nordväst om staden. 
Slottsruinen är belägen på en artificiellt upp by
ggd kulle och har ursprungligen ingått i en m o
tteanläggning där själva borgkullen omgivits 
av en inre vallgrav. Utanför denna fanns förbor
gen som avgränsades av en yttre vallgrav (Sten
holm 1986:129  132). Väster om borgkullen, i 
huvudsak inom den yta som tidigare utgjorde 
förborg, uppfördes under 1800talets början de 
byggnader som idag benämns Sölvesborgs slott. 
De flesta forskare har menat att borgen varit en 
av de riksborgar som uppförts av den danska 
kungamakten och att den fungerat som admi
nistrativt centrum i Sölvesborgs län. Två mer 
omfattande undersökningar har tidigare berört 
delar av borgen. Den första gjordes 194042 då 
det stora, centrala kärntornet frilades och ett an
tal byggnader på borgkullen väster och öster om 
tornet undersöktes (Kindström 1945). Arbetet 
var då främst inriktat på att ta fram och restau
rera murar och gårdsytor. En andra utgrävning 
inom borgkullen gjordes 196869 (Frank 1972). 
Man gjorde då en undersökning i anslutning till 
de tidigare frilagda byggnaderna och man utö
kade de undersökta ytorna för att bättre förstå 
platsens byggnadshistoria. Det äldsta daterande 
fyndmaterialet från borg undersökningarna är 
från 1300talet. Kindström menade att anlägg
ningen bör vara äldre och menar typen av borg 
samt det som han tolkar som ett gradvis upp
byggande av borgkullen talar för en datering till 
1200talet. Något som ändå kan stärka Kind
ströms tankar om borgens tidiga datering är den 
14Canalys av ett vildsvinsben som Ola Magnell 
lät göra i samband med sin studie av benmate
rial från borgen (Magnell 2009:21). Dateringen 
faller inom perioden 12051270. Eftersom före
komst av vilt i detta sammanhang kan betrakta 
som typisk för en högre ståndsmiljöer är det en 
god markör för etableringen av en borgmiljö. 
De arkeologiska undersökningarna av borgen 
har beskrivits i artiklar i Blekingeboken 1945 
och 1972 (Kindström 1945, Frank 1972). Ett 
antal mindre undersökningar och schaktkon
troller har senare gjorts från 1970talet och 
framåt. Vid en undersökning i samband med 

en fjärr värmedragning 2012 kunde man genom 
14Canalyser påvisa att den yttre vallgraven var 
anlagd under 1300talet (Åstrand 2014). Även 
den yttre delen av borganläggningen bör alltså 
ha stått klar under 1300talet.

Omkring Nicolaikyrkan och klostret ut
fördes flera undersökningar under 1920 till 
1940talet (Anglert 1984:23f). I olika omgångar 
frilade man delar av klostrets grundmurar samt 
stenläggningar som ingått i klosterområdet (fig. 
3). De flesta av dessa lämningar finns kvar under 
mark och är delvis markerade i markytan. Grovt 
sett har man kunnat urskilja två byggnadsfaser 
inom klosterkomplexet där den ena är från ti
den före 1500 och den andra efter. Under senare 
år har man försökt undvika grävningar inom 
klosterområdet. Vid nedläggning av fjärrvärme
ledningar i staden 2003 gjordes dock en mindre 
undersökning då bland annat ett stensatt golv 
inom en av klosterbyggnaderna undersöktes 
(Henriksson 2005:5f). I kvarteret Polstjärnan, 
strax norr om klostret har rester efter en stor 
tegelugn påträffats (Anglert 1984:16). Utifrån 
ugnens storlek kan man anta att den anlagt i 
samband med ett större byggnadsprojekt, för
modligen uppförandet av Nicolaikyrkan eller 
klostret. 

Västra Storgatan som passerar söder om 
kyrkan har varit en del av den gamla landsvägen 
Via Regia och har förmodligen även varit stadens 
huvudgata. I samband med markarbeten i 
jämnhöjd med kyrkan frilades på 1940talet 
en kullerstensbeläggning med ovanliggande 
kulturlager och slagg. Stenläggningen låg på ett 
djup av 0,75 meter och bör vara en äldre gatunivå 
(Anglert 1984:26). 

Vid de arkeologiska undersökningar som 
gjorts i Sölvesborg har man, som tidigare nämnts, 
hittat få spår efter den medeltida stadsbebyggel
sen (Anglert 1984, Stenholm 1986:161). Delvis 
kan detta bero på att senmedeltida städer ofta 
har begränsade kulturlager. Andra förklaring
ar kan även vara att bebyggelsen inte har varit 
särskilt intensiv eller att den sluttande topogra
fin har gjort att äldre lager ofta schaktats bort 
vid utjämning för nya byggnader (Söderberg 
1992:25). De flesta arkeologiska insatser som 
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Fig. 3: Platser för tidigare arkeologisk undersökningar i Sölvesborgs stad som nämns i texten. Utsnitt ur fastighetskartan 
med begränsningen för RAÄ 44 markerad. Undersökningsområde markerat med rött.
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gjorts i staden har varit små förundersökningar 
eller schaktningsövervakningar. 

En något mer omfattande undersökning 
gjordes 1988 i kvarteret Uttern i närheten av 
Nicolaikyrkan (Söderberg 1992). Man fann där 
spår av tidig stadsbebyggelse som legat längs 
Västra Storgatan vilken man antagit vara stadens 
huvudgata. På platsen fanns då enkla hus eller 
bodar. Utifrån fynd av mynt och keramik kunde 
man tidsbestämma den äldsta bebyggelsefasen 
till perioden sent 1300tal till tidigt 1400tal. 
Bland mynten fanns flera ”Vinkenaugenmynt” 
som präglades i de pommerska städerna under 
perioden 1350 till 1450. Dessutom fanns ett 
borgarkrigsmynt från tiden 12411387. Här 
fanns även ett Naestvedmynt från 14051420. 
Bland keramik fynden dominerade yngre svart
gods men här fanns även senmedeltida stengods 
samt äldre och yngre rödgods. Bebyggelsen i den 
första fasen hade samma struktur fram till dess 
att platsen eldhärjades vid mitten av 1400talet. 
Enligt Karlskrönikan brändes staden av en svensk 
här år 1452 och det är möjligt att det är denna 
förstörelse man kan urskilja. I den efterföljande 
fasen fanns en bebyggelse med bland annat 
en smedja och fyndmaterialet inne höll stora 
mängder slagg och järnskrot. Här fanns även ett 
intilliggande gathus som av den stora mängden 
bränd lera bedömdes vara ett korsvirkeshus. 
Bebyggelsen i denna fas hade en kontinuitet 
fram till 1660talet då kvarteret brann. Därefter 
låg tomtmarken till stor del outnyttjad fram 
till 1800talet. Lagerbilden karaktäriserades av 
tunna och komprimerade bebyggelselager. 

I en osteologisk studie har Ola Magnell jäm
fört djurbensmaterial från kvarteret Uttern med 
djurben som tillvaratogs vid undersökning av 
Sölvesborgs slott på 1940talet (Magnell 2009). 
Han noterar att det i benmaterialet från borgen 
finns ett tydligt inslag av vilt som saknar mot
svarighet i djurbenen från staden. Han kunde 
även se att slaktåldern för nötdjur i borgen var 
högre än för nötboskapen i staden. Mönstret 
med högre slaktålder stämmer, enligt Magnell, 

väl överens med vad som är känt från samtida 
städer medan den låga slaktåldern i materialet 
från kvarteret Uttern snarare samstämmer med 
mönstret i en självförsörjande agrar miljö. Han 
betonar därför skillnaderna mellan en mer ur
ban miljö i anslutning till borgen och en mer 
lantlig i den tidiga staden. Magnell påpekar att 
utgrävningsmetodik och bevaringsförhållanden 
gör att fiskben saknades men att fisk bör ha varit 
en viktig del av kosten.

Även i kvarteret Pelikanen har man påträffat 
medeltida lämningar. På 1950talet fann man 
här stenanhopningar samt två 1400talsmynt 
som kan vara spår av medeltida stadsbebyggelse 
(Anglert 1984: 24, Stenholm 1986:154).  

Några av senare års arkeologiska insatser 
gjordes i samband med att man dragit fjärr
värmeledningar i centrala delen av Sölvesborg. 
Man gjorde då schaktövervakningar i vissa delar 
av stadsområdet (Hansson 2011, Henriksson 
2005). Även om gatumarken till stor del var 
omgrävd fanns även intakta lämningar kvar på 
vissa platser. 

Inom kvarteret Zebran har man tidigare inte 
gjort några arkeologiska undersökningar. En ob
servation utan arkeologiska resultat nämns dock 
i Medeltidsstaden (Anglert 1984:21). I kvarteret 
Ålen, strax sydväst om det aktuella området gjor
des en undersökning år 1984 (Anglert 1984:25). 
Den undersökta ytan var här till stor del störd 
och kulturlagren omrörda. Man påträffade dock 
keramik av 1400talstyp. I kvarteret Mården, 
nordväst om kvarteret Zebran, har en mindre 
undersökning gjorts där man främst påträffade 
sentida kulturlager (Anglert 1984:23). I sam
band med de ovan nämnda schaktningarna för 
fjärrvärme påträffades även sporadiska lämning
ar i kvarteren Mården och Järven (Henriksson 
2005). När man drog fram fjärrvärmeledning
arna i anslutning till kvarteret Zebran grävdes 
ett schakt i Sparbanksgatan med en fortsatt led
ning in i den södra delen av kvarteret. Någon 
antikvarisk kontroll gjordes dock inte i samband 
med dessa dragningar.
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Fig. 4: Rektifierad version av 1725 års stadskarta med undersökningsområdet markerat och den moderna fastighetskartan 
som bakgrund. Från Flöög & Henriksson 2007.
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Undersökningsområdet i det 
äldre kartmaterialet
Den nuvarande stadskärnan i Sölvesborg s a   m
m an faller med den gamla staden och huv ud
dragen i stadsplanen bör gå tillbaka till medel
tid. Kvarteret Zebran ligger inom det som var 
den gamla stadens sydöstra del. Undersöknings
området låg i vad som förefaller ha varit en zon 
mellan stadskärnans bebyggelse och stranden. 
Den äldsta stadskartan, Mejers karta från 1665
68 (se fig. 2), är översiktlig och ger inte någon 
proportionerlig bild av staden (Anglert 1984:11, 
Fjellander 1957:7). Man kan dock tydligt känna 
igen en kvartersindelning som ungefärligt stäm
mer med senare kända förhållanden och även 
dagens stadsbild. I stadens sydöstra del finns på 
kartan ett brett kvarter markerat som går från 
nuvarande Södergatan ned till strandkanten. 
Även om orientering och proportioner på kart
ans kvarter är svårbedömda så bör detta mot
svara det större kvarter som återfinns på senare 
kartor och inom vilket det nuvarande kvarteret 
Zebran är beläget. På Mejers karta finns även 
någon slags markering av tomter inom kvarte
ren. Dessa är dock mycket tätt satta och förefal
ler vara schabloner.

På Mejers stadskarta finns, som tidigare 
nämnts, även ett antal namngivna kyrkor eller 
kapell markerade. Sankt Andreas kapell är på 
Mejers karta markerat i stadens sydöstra del 
inom det tidigare nämnda, strandnära kvarte
ret. Fjellander pekar ut två senare kyrkoägda 
tomter söder om kvarteret Ålen som trolig plats 
för denna kyrka. Osäkerheten om dessa uppgif
ter är alltså betydande. 

Fastighetskartan från 1725 ger den första det
al jerade bilden av stadens tomter och kvarter (fig. 
4). I stadens sydöstra del finns det stora, tidigare 
nämnda, kvarteret markerat som ligger mellan 
Södergatan och stranden. Detta sammanhäng
ande kvarter omfattade det som idag är kvarte
ret Zebran, Ålen samt Järnvägsparken. Kvarte
ret omfattade vid denna tid dels några mindre 
tomter, som var orienterade mot Södergatan och 
Fiskaregatan, dels några få större tomter. Under
sökningsområdet låg inom en av dessa, kartans 
nummer 89, som sträckte sig från Södergatan 

ned till stranden. År 1725 ägdes tomten av en 
man vid namn Bergholt Renström. Var husen 
legat inom tomterna framgår dock inte av denna 
karta 

En första bild av husens inom kvarteret får 
man på en karta från 1851. Kartan berör en ägo
delning av strandområdet men visar även delar 
av kvarterets bebyggelse. Den bebyggelse som 
då fanns var mycket begränsad och låg i anslut
ning till Södergatan. Inom det aktuella området 
fanns inte bebyggelse vid denna tid och all tomt
mark ned mot sjön förefaller ha varit obebyggd. 
Förmodligen har hela undersökningsområdet 
varit odlat vid denna tid. 

Under 1880talet började man modernisera 
staden. Bland annat och omformade man områ
det norr om Södergatan på så vis att man upplät 
gammal tomtmark för det nya Häs ttorget (Ang
lert 1984:11).  Av den karta som visar omstruk
tureringen fram går dock att bebyggelsen i det 
n uvarande kv. Zebran fortfarande var begränsad 
till delen närmast Södergatan. Även Sparbanks
gatan som idag går väster om kvarteret Zebran 
har anlagts förhållandevis sent. Förmodligen 
har den tillkomit i samband med den kvarters
reglering som utfördes 1918 då kvarteret fick sin 
nuvarande form och namn.

Inte någon av de äldre kartorna visar alltså 
på bebyggelse inom det aktuella undersöknings
området. Detta kan verka märkligt men ett 
framträdande drag i den äldre staden har v arit 
att stadsbebyggelsen har varit mycket gles. Vid 
undersökningen i kvarteret Uttern kunde man 
konstatera att den bebyggelse som etablera
des under medeltid upphörde under slutet av 
1600talet för att inte återupptas förrän under 
1800talet (Söderberg 1992:26). Det förefaller 
inte orimligt att undersökningsområdet i kv. 
Zebran, liksom kartorna antyder, tidigare inte 
varit bebyggt. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga 
att om rådet låg i en strandnära del av stadens 
utkant. Under 1800talet fanns enbart hus
bebyggelse i den del av kvarteret som låg när
mast mot Södergatan och man kan anta att 
resten av t o mterna brukats för odling och bete. 
Förmodligen har bebyggelsen även tidigare haft 
en liknande struktur.
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Fig. 5: Kvarteret Zebran med undersökningsområdet och de närmaste omgivningarna. Utsnitt ur fastighetskartan.
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Stenålder i staden
Vid många av de undersökningar som gjorts i 
staden har flintföremål från stenålder påträffats. 
Vid undersökningen 1945 i Västra Storgatan 
invid Nicolaikyrkan påträffades ett tunt kul
turlager med flinta under den äldsta gatunivån 
(Anglert 1984:26). Även vid undersökningen 
i kvarteret Uttern, på södra sidan av samma 
gata, påträffades under den medeltida marky
tan ett sandigt lager som innehöll skörbränd 
sten, bearbetad flinta samt en härdgrop (Söder
berg 1992:14). Tidigare har även kulturlager 
med fynd av flinta påträffats i kvarteret Ugglan 
(Anglert 1984:24). Vid de båda sistnämnda 
platserna tolkades det fyndförande lagret som 
en del av en gropkeramisk boplats. Även vid en 
undersökning i kvarteret Anden har liknande 
flintförande lager påträffats (Henriksson 2005). 
Förmodligen har det funnits en strandnära neo
litisk boplats i det förhållandevis högt belägna 
området omkring kyrkan. Nivåerna i området 
omkring kyrkan ligger omkring 7 till 8 m ö h. 
Även vid andra platser har flintfynd påträffats 
dock utan något urskiljbart kulturlager. Någon 
närmare studie av stenåldersfynden från staden 
har inte gjorts. Fynd av en senneolitisk spets och 
ett flintspån hittades även vid anläggandet av 
järnvägen genom staden. 

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet i kvarteret Zebran 1 
och 19 utgjordes av en gräsbevuxen innergård i 
kvarterets västra del (fig. 5). Området låg längs 
med Sparbanksgatan och skildes från denna gata 
av en tegelmur. Grönytan utgjorde innergård 
för det hus som ligger längs med Södergatan. 
Undersökningen utfördes inom en 430 m2 stor 
yta där man avsåg att uppföra ett bostadshus. 
Undersöknings ytan låg i riktningen NNVSSÖ 
och hade en längd av 33 meter. Som tidigare 
nämnts finns varken i äldre kartor eller i andra 
källor finns några uppgifter om att den aktu
ella ytan varit bebyggd. Man kan se det som 
ett exempel på den förhållandevis glesa stads
bilden i staden som funnits långt in i modern 

tid. Området ligger i sluttningen från det högre 
belägna stadsområdet ned mot stranden och 
dagens hamnområde. Dagens markyta i under
sökningsytans norra låg på en nivå av 3,6 m ö h 
medan markytan i den södra delen låg på 2,5 m 
ö h. Markytan hade en jämn sluttning åt sydost. 
Marken utgjordes av sand i den högre belägna 
delen och silt i den lägre delen. I slutskedet av 
undersökningen grävdes ett mindre djupschakt 
ned till ett djup av knappt 3 meter. Man kunde 
här konstatera att det fanns olika lager med vat
tenavsatt sand och silt samt skikt av oförmult
nat organiskt material. På den lägsta nivån kom 
ljusgrå lera.

Förundersökningen
Inför byggnationen gjordes en förundersökning 
för att ta reda på om det fanns bevarade stadslager 
inom de ytor som skulle beröras. Förundersök
ningen utfördes av Blekinge museum i samarbe
te med Kulturparken Småland (Åstrand 2013). 
Den sammanlagda förundersökningsytan om
fattade 520 m2 och omfattade enbart ytor för 
byggnader. En första del av förundersökningen 
gjordes i januari 2013. Då togs schakt upp inom 
Zebran 1 och 19. Schakten togs upp inom den 
400 m2 stora yta där man planerade att uppföra 
ett bostadshus. Man kunde här konstatera att 
det under kraftiga odlingslager fanns bevarade 
äldre kulturlager som framförallt utmärktes av 
ett rikligt innehåll av djurben. Dessa lager hade 
delvis skadats när man lagt ned jordvärmeslingor 
inom området men man kunde även konstatera 
att lagren var orörda mellan slingorna. Osteolog 
Ola Magnell, UV Syd, gjorde en enkel analys 
av det tillvaratagna benmaterialet och kunde 
konstatera att detta var välbevarat och varierat. 
Bland annat fanns ett ben från rådjur samt en 
tagg från ett kronhjortshorn. Ett av djurbenen 
genomgick 14Canalys och daterades till 1300
tal. I förundersökningsrapporten betonades att 
mycket lite är känt om den medeltida staden och 
att de äldre kulturlagren därför bedömdes ha en 
hög kunskapspotential.
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Senare i maj samma år gjordes en andra del 
av förundersökningen. Denna berörde en yta 
inom Z ebran 18 som låg ett stycke sydöst om 
den förra ytan. Denna låg inom fastighetens 
nordöstra del där man rivit ett garage för att 
ge plats för nybyggnation att ett förrådshus. 
Denna förundersökningsyta hade en storlek av 
ungefär 120 m2. Inom denna var marknivån 
på en höjd av 1,9 m ö h. Marken hade här 
tidigare planats av när man uppförde garaget. 
Den intilliggande marken närmast nordost om 
förundersökningsytan låg ungefär en meter 
högre och den ursprungliga topografin bör 
ha sluttat tydligt mot söder. Inom denna yta 
påträffades odlingslager som innehöll fynd från 
16 och 1700tal. I bottensanden framkom 
enstaka flintor. Någon fortsatt undersökning 
föreslogs inte för denna förundersökningsyta.

I förfrågningsunderlaget inför förundersök
ningen ingick ursprungligen ytterligare en yta 
inom Zebran 18 som låg längs med fastighetens 
södra gräns där man avsåg at uppföra ett nytt 
garage. Efter att förfrågningsunderlaget skick
ats ut framkom dock att en fjärrvärmeledning 
gick igenom denna yta och länsstyrelsen med
delade att denna sistnämnda yta inte skulle ingå 
i förundersökningen. Med utgångspunkt från 
förundersök ningsresultaten f attade länsstyrel
sen beslut om att man skulle utföra en särskild 
arkeologisk undersökning inom den aktuella 
ytan i Zebran 1 och 19 men inte inom Zebran 
18.

Metod och genomförande
Förundersökningen visade att det under krafti
ga odlingslager fanns tunna bevarade medeltida 
avfallslager. Undersökningen inriktades på de 
medeltida kulturlagren och målsättningen var 
att undersöka och tolka dessa lager samt att ta 
tillvara fyndmaterialet, särskilt det välbevarade 
djurbensmaterialet. Förundersökningen visade 
även att det inom ytans södra del fanns torvi
ga lager som verkade vara vattensavsatta. Man 
antog därför att kulturlagren låg i en strandzon. 
Inför slutundersökningen utformades metodi

ken så att man skulle kunna inrikta sig på den 
äldsta lagernivån med möjlighet att förstå lag
rens förhållande till en strandlinje.

Vid den inledande maskinavbaningen togs 
först det odlingspåverkade lagret bort. Detta 
hade ett djup av 1,2 till 0,6 meter. Avbaning
en gjordes skiktvis men några strukturer inom 
odlings lagret påträffades inte med undantag av 
ett antal sentida gropar i undersökningsområ
dets norra del. Maskinavbaningen gjordes ned 
till den äldre lagernivån. I undersökningsområ
dets nordöstra del var lagerbilden svåröverblick
bar och genom en något för hård avbaning kom 
delar av de äldre lagren att schaktas bort. I övrigt 
frilades de äldre lagren som togs fram inom hela 
undersökningsområdet. Inom hela undersök
ningsområdet fanns nedfrästa jordvärmeslingor 
(fig.6 ). Dessa låg på ett djup som motsvarade 
den äldre lagernivån eller en bit under denna. 
Det störda området runt varje värmeslinga 
hade en bredd av 0,15 till 0,25 meter. Avståndet 
mellan slingorna varierade men oftast fanns ett 
0,7 till 1,1 meter brett orört parti mellan led
ningarna. Jordvärmerören togs inte bort vid den 
första avbaningen utan fick ligga i marken.

Eftersom ett huvudsyfte vid undersökning
en var att tolka de äldre lagren och att tillvarata 
fyndmaterialet lades en stor del av fälttiden på 
rutgrävning. För att undvika jordvärmesling
orna grävdes så kallade fria grävenheter i de 
oskadade partierna mellan slingorna. Dessa 
grävenheter hade ofta en storlek av ca 0,7 x 1,5 
meter eller 0,5 x 1,5 meter men avpassades efter 
förutsättningarna på platsen. Grävenheterna 
förlades främst till undersökningsområdets 
centrala delar och den övergång mellan sandiga 
och torviga lager som man antog visade på en 
äldre strandzon. I den norra delen fanns många 
störningar av sentida nedgrävningar och detta 
område undveks. I områdets södra del upphörde 
fyndförekomsten gradvis och därför grävdes för
hållandevis få rutor i denna del. Varje grävenhet 
omfattade innehållet i ett lager. Då flera lager 
undersöktes på olika nivåer inom samma yta 
räknades dessa som separata grävenheter. En 
fortlöpande rad med rutor grävdes i nordsydlig 
riktning i undersökningsområdets centrala del 
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(fig. 7) . Längs denna rad togs även huvuddelen 
av jordproverna för makrofossil och den västra 
sidan dokumenterades som en handritad profil. 
Ursprungligen var tanken att dokumentera en 
nordsydlig sektion längs någon av schaktsidorna 
men eftersom dessa innehöll störningar valdes 
istället den nämnda sektionen längs rutgräv
ningsraden. Toppmått för nuvarande marknivå 
togs dock från den östra schaktkanten. 

Vid undersökningen undersöktes 31 stycken 
grävenheter med en sammanlagd yta av 25 m2 
(fig. 8) Av dessa grävdes 26 stycken i de avsatta 
kulturlagren samt 5 stycken i de närmast under

liggande sandlagren. Räknat i volym rutgrävdes 
på detta sätt ca 4 m3. Grävenheterna spadgrävdes 
i regel och massorna gicks igenom på schakt
bord där fynden togs tillvara. För att kunna 
samla in även mindre fyndmaterial, som fisk
ben, vattensållades delar av grävenheterna. Vat
tensållning gjordes på 18 rutor och man såll ade 
då 0,5 x 0,5 eller 0,75 x 0,5 meter stora partier 
inom den norra delen av dessa grävenheter. Den 
sammanlagda volymen vattensållade lager var 
ca 0,5 m3. Vattensållningen gjordes med 2 mm 
såll. De sandiga lagren var lättsållade medan det 
torviga lagret L102 var mer svårsållat. Vatten

Fig. 6: Plan över jordvärmeslingor 
och sentida gropar inom under-
sökningsområdet. Även grävenhe-
ter i mellanliggande orörda lager 
är markerade.
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sållningen utfördes enligt instruktioner från Ola 
Magnell som själv sållade delar av lagren under 
två fältdagar. Allt fyndmaterial som framkom 
i grävenheterna tillvaratogs. Lösa fynd som på
träffades i ytan av kulturlagren tillvaratogs se
lektivt medan benfynd enbart insamlades från 
grävenheterna. På detta sätt kunde man undvika 
att få med fyndmaterial från lager som blivit om
rörda av jordvärmeslingorna. I några fall kunde 
man konstatera att lagren i grävenheterna delvis 
var omblandade och i de fall fynden från dessa 
grävenheter tillvaratogs så har detta an givits i 
registreringen. Den sammanlagda mängden 
undersökta och vattensållade lager blev lägre än 
vad som angivits i undersökningsplanen. Detta 
berodde på att man underskattat tidsåtgången 
för hackbordsgenomgång och vattensållning. 
Fyndtätheten var högre än förväntat vilket inne
bar att fyndinsamlingen blev mer tidskrävande. 
Man kunde dock konstatera att det insamlade 
fyndmaterialet i mängd och kvalitet väl mot
svarade förväntningarna. Av den sammanlagda 
ytan med kulturlager (inklusive partier skadade 

Fig. 7: Undersökningsområdet med profilen som går igenom det mörka L102 och det ljusare L101. Foto från sydöst.

av jordvärmeslingor) rutgrävdes ca 10 %. Efter
som L101 i undersökningsområdets norra del 
var mest fyndförande och även mer lättsållat 
grävdes en större andel av detta lager. Inom L101 
grävdes sammanlagt 13 m2 vilket motsvarade 20 
% av lagerytan. 

Innan en andra avbaning genom fördes 
gjordes en avsökning av de kvarv arande kultur
lagren med metalldetektor. Denna resulterade 
dock enbart i ett fåtal fynd. Därefter schakt
ades de återstående kulturlagren bort med 
grävmaskin. Eftersom man nu nådde ned till 
den nivå jordvärmeslingorna låg togs dessa bort 
i samband avbaningen. De anläggningar som 
påträffades under lagernivån mättes därefter in 
och undersöktes. De sentida gropar som framför 
allt fanns i undersökningsområdets norra del 
undersöktes inte. Sist togs ett djupare schakt 
upp i undersökningsytans centrala del (se fig. 
38). Syftet med detta var att få en bild av de 
underliggande lagren samt att undersöka om 
det fanns eventuella överlagrade fyndförande 
nivåer. Några spår av sådana påträffades inte. 
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Fig. 8: Plan över kulturla-
gren samt grävenheternas 
fördelning inom under-
sökningsområdet. Gräven-
heter där även sandlager 
under kulturlagernivån un-
dersökts är röda.

Under littorinasanden fanns dock olika nivåer 
med bevarat organiskt material. Alla lager, 
anläggningar, grävenheter och störningar 
mättes in med totalstation. Dokumentationen 
har sammanställts i Intrasis. 

Det naturvetenskapliga analysarbetet utgjo
rde en viktig del av undersökningen. Som 
nämnts ovan utformades fältarbetet så att man 
skulle kunna tillvarata fyndmaterialet på ett 
represe ntativt och källkritiskt lämpligt sätt. Det 
metodiska tillvägagångssättet för den osteolo
giska analysen finns närmare redovisad i bilaga 
4. Även det kvartärgeologiska analysarbetet var 
av stor betydelse för tolkningen av lämningarna 
och sammanhanget runt platsen. Riktlinjerna 
för detta arbete utformades i samråd med Jens 
Heimdahl som utförde analyser men som inte 
hade möjlighet att närvara i fält. Provtagning
en genomfördes därför av arkeologerna under 
utgrävningen. 

Den kvartärgeologiska analysen utfördes på 

följande sätt. Proverna som översändes till ana
lys innehöll torrvolymer om ca 13 liter jord 
per prov. Före prepareringen för makro skopisk 
analys bedömdes proverna kvartär geologiskt 
till textur och struktur. Proverna preparerades 
sedan genom flotation enligt metod beskriven 
av Wasylikowa (1986) och våtsik tades med 0,25 
mm maskvidd. Även den kvar varande flotations
resten av tyngre minerogent material våtsiktades 
och genomsöktes efter arte fakter och bedömdes 
till textur (kornstorleksfördelning). Efter flotte
ringen samlades proverna upp och förvarades i 
vatten till dess de analyserades. Identifieringen 
av materialet skedde under ett stereomikroskop 
med 7100 gångers förstoring. Den makrosko
piska analysen har främst behandlat växtmak
rofossil (som inte är ved eller träkol), men även 
puppor, fekalier, smältor, slagg, ben mm har 
eftersökts. Tolkningen av lagren har sedan skett 
genom en dialog mellan kvartärgeolog, osteolog 
och projektledare. 
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Resultat

återfanns närmare undersökningsområdets 
centrala del där marken höjde sig något i vad 
som föreföll vara en strandvall uppbyggda av 
sand. I långprofilen genom området är denna 
strandvall synlig vid cirka 1214 meter av profi
lens längd (fig. 9). Söder om strandvallen fanns 
en tydligt markerad övergång till en lägre yta 
som antogs vara ett äldre strandhak. Nedanför 
detta strandhak hade lagren ett tydligt inslag av 
torvigt, organiskt material. Detta torviga lager, 
som föreföll ha varit vattenavsatt, fanns sedan i 
hela den södra delen av undersökningsområdet. 
Strandvallen som korsade undersökningsom
rådet var orienterad i riktningen östväst. Den 
låg därför något snett i förhållande till under
sökningsområdet som snarare låg i riktningen 
NNVSSÖ.

Den bevarade lagerbilden inom undersök
ningsområdet var förhållandevis enkel. Under 
ett kraftigt odlingslager, L100, fanns avsatta 
lager som låg ovanpå den äldre markytan/sjö
bottnen. Dessa lager hade en bevarad tjocklek 
av 0,1 till 0,3 meter. Redan vid förundersök
ningen kunde man ana att kulturlagren i områ
dets norra del utgjordes av sandiga lager medan 
de i den södra delen var torviga. Det sandiga, 
humösa kulturlagret i undersökningsområdets 
norra del, L101, sträckte sig fram till och med 
slutet av strandvallen. I detta lager fanns rikligt 
med djurben och en mindre mängd andra fynd. 
Man kan därför anta att lagret till stor del utgjor
des av hushållsavfall. Störst mängd ben fanns i 
den övre delen av L101 och denna del av lagret 
hade ett kraftigare humöst inslag. Den undre 
delen av L101 hade en något mindre humös fyll

Grundtopografi och lagerbild
De gamla delarna av Sölvesborgs stad är belägna 
på ett höjdparti med centrum runt Nicolaikyr
kan och torget. Kvarteret Zebran ligger, liksom 
andra kvarter i stadens sydöstra del, i sluttning
en ned mot Sölvesborgsviken. Kvarterets norra 
sida ligger upp mot Södergatan och denna del 
har ett förhållandevis högt och plant läge. Kvar
terets södra och östra delar sluttar däremot ned 
mot strandområdet. Som tidigare nämnts är det 
idag en bra bit till den nuvarande strandlinjen 
eftersom denna tillkommit genom omfattande 
utfyllnadsarbeten. Om man ser till de äldre kar
torna behöver man bara gå tillbaka till mitten 
av 1800talet för att se att strandlinjen då låg 
strax sydost om kvarteret. Den lägsta delen av 
det nuvarande kvarteret Zebran ligger i den 
sydöstra delen, strax söder om undersöknings
området. Den nordöstra delen av kvarteret är 
däremot något högre belägen och utgör en del 
av det höjdparti som fortsätter öster om Stor
torget.

Markytan inom undersökningsområdet låg 
mellan +3,60 i undersökningsområdets norra 
del och +1,85 m ö h i den södra delen. Mark
ytan inom undersökningsområdet hade före 
maskinavbaningen en jämn sluttning åt sydost. 
När undersökningen hade inletts och det kraf
tiga odlingslagret tagits bort kunde man notera 
att de fyndförande medeltida kulturlagren låg 
på en nivå mellan +2,50 och + 1,05 m ö h. Dessa 
äldre lager var inte särskilt tjocka och låg direkt 
ovanpå den äldre markytan som bestod av sand. 
Efter avbaningen framstod det tydligt att den 
äldre markytan inte utgjordes av en jämn slutt
ning. Det högsta läget var inte längst i norr utan 
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ning och innehöll färre ben men hade ett större 
inslag av sot och kol. Skillnaden mellan dessa 
två nivåer i lagret var svåra att urskilja vid plan
grävning och lagret har därför behandlats som 
en enhet. I undersökningsområdets nordligaste 
del var L101 sämre bevarat och stördes av senti
da nedgrävningar. Söder om strandvallen vidtog 
L102 som var ett svartbrunt sandigt lager med 
ett distinkt torvigt inslag. Lagret fanns inom 
hela den lägre delen av området. L102 tolka
des i fält som ett vattensavsatt lager vars högsta 
nivå låg på +1,80 m ö h. Även i L102 förekom 
djurben men dessa fanns främst i lagrets norra 
del och fyndtätheten avtog mot söder. Liksom i 
L102 kunde man urskilja två nivåer inom L102. 
Den övre delen bestod av kraftigt humös sand 
med inslag av torvigt material. Här påträffades 
så gott som alla fynd av djurben som gjordes i 
lagret. Den undre delen av L102 var kraftigt 
torvig med stort inslag av halvt nedbrutna kvis
tar, grenar och andra växtdelar. Det faktum att 
djurbenen enbart fanns i lagrets övre del gör att 
man kan anta att dessa kastats ut i en vattenmil
jö som redan innehöll rikligt med vegetation. 

Under de båda lagren L101 och L102 vidtog 
ljus, sand. I mellanskiktet mellan lagren och den 
orörda sanden fanns en infiltrationszon med ett 
djup av omkring 0,1 meter. Den vita sanden 
hade här inslag av humöst material från ovan
liggande lager. Under L101 kallades denna över
gångszon L103 och under L102 kallades den 
L104. Nästan inga fynd påträffades i dessa infil
trationslager. I undersökningsområdets norra 

del var L101 bitvis skadat och inom dessa ytor 
utgjorde L103 och ibland ett tunt bottenskikt av 
L101 de enda bevarade lagren. Bland flintfyn
den fanns det några bitar som påträffades i över
gången mot den underliggande sanden flintfö
rekomsten var dock gles och större delen av de 
tillvaratagna flintorna kom från L101 och L102. 
Man kunde alltså inte urskilja någon särskild 
nivå som flintfynden anknöt till. Under mellan
neolitisk tid, när havsytan stod som högst, bör 
strandlinjen ha legat betydligt högre upp kanske 
vid omkring 7 m ö h vilket motsvarar området 
omkring kyrkan. Som strandområde bör områ
det snarare ha varit aktuellt under olika delar 
av mesolitisk tid. Man bör dock räkna med att 
lämningar från denna tid senare kan ha täckts 
över med sand under littorinaperioden. Det 
är därför möjligt att den stenåldersflinta som 
påträffades snarast kommer från omdeponerade 
och svallade boplatser. 

Det faktum att det enda bevarade kultur
lagret inom kvarteret Zebran, förutom odlings
lagret, var medeltida behöver givetvis inte betyda 
att platsen inte brukats under senare skeden. 
Yngre lager eller lämningar kan ha förstörts 
genom odling. Det ovanliggande odlingslagret 
var förhållan devis homogent och fynd från 16 
till 1800tal fanns ända ned mot odlingslagrets 
botten. Det förefaller dock troligt att området 
varit en lågutnyttjad tomt mark belägen mellan 
stadsbebyggelsen och stranden. Något som även 
antyddes av det äldre kartmaterialet.

Fig. 9: Profil genom utgrävningsområdet från NNV till SSÖ. L101 är markerat med grönt och L102 med brunt, underlig-
gande sand är gul. Jämför figur 11.
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Fig. 10: Plan över kulturlagrens utbredning
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Fig. 11: Profilen genom kulturlagren återgiven med uppdelning i sektioner. Jämför även figur 9
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Lagerbeskrivningar

L100 odlingslager
L100 är beteckning för det ovanliggande odli
ngs   lagret som hade en tjocklek av 1,10 till 0,5 
meter. Lagret bestod av brungrå, kraftigt humös 
sand. Det var odlingspåverkat och innehöll ett 
blandat fyndmaterial med bland annat yngre 
rödgods, fönsterglas, fajans, flintporslin och 
djurben. Bland de fynd av äldre karaktär som 
påträffades i lagret fanns bland annat keramik 
av Westerwaldtyp som kan dateras till 15 eller 
tidigt 1600tal. Några daterande medeltida 
fynd påträffades däremot inte i lagret. Det fanns 
en viss skiktning i lagret där den undre delen 
utmärkte sig genom att vara något ljusare men 
även mer kompakt. Även här fanns ett blandat 
fyndmaterial som dock saknade inslag yngre 
än mitten av 1800talet. Denna del av lagret 
låg förmodligen så djupt att den inte berörts 
av den senare odlingen. I odlingslagrets övre 
del fanns däremot ett blandat fyndmaterial 
som även innehöll sentida fynd. Odlingslagret 
L100 hade i den norra delen blivit genomgrävt 
av flera större, sentida nedgrävningar. Eftersom 
lagret om fattade hela undersöknings området 
mättes det inte in som polygon. L100 var ett låg
prioriterat lager som togs bort genom skiktvis 
maskinavbaning. Några provrutor grävdes inte 
och någon provtagning gjordes inte. Endast ett 
fåtal fynd från lagret tillvaratogs under schakt
ningen. 

L101 kulturlager

Undersökningen av L101
L101 framkom under odlingslagret inom den 
norra, högre belägna delen av undersöknings
området. Lagret hade bevarats inom en 62 m2 
stor yta. Lagret bestod av humös, gråbrun till 
gråsvart sand och hade ett djup av 0,1 till 0,30 
meter. Inom lagret kunde man urskilja två olika 
nivåer. Den övre delen av lagret bestod av grå
brun, kraftigt humös sand med ett rikligt inslag 
av djur och fiskben. Den undre delen bestod 

av svartgrå, måttligt humös sand med ett inslag 
av sot och kol som var mer framträdande än i 
den övre delen. I den undre delen av lagret 
fanns färre djur och fiskben. Skillnaden mellan 
den övre och undre delen av lagret var svårt att 
urskilja under grävning men framträdde tydli
gare i profilen. Lagret har därför behandlats som 
en enhet. Under L101 kom en övergångszon, 
L103, vid övergången mot den underliggande 
ljusa sanden. 

Lagret L101 låg på samma nivå som L102 
men skilde sig från detta genom att det saknade 
ett torvigt inslag. I den sydligaste delen av L101, 
vid övergången mot L102, började ett torvigt 
inslag att uppträda mot botten, det vill säga 
under L101. Detta ska dock snarare ses som att 
L101 och L102 låg jämsides med varandra än att 
L101 överlagrade det senare. Förmodligen har 
lagret ursprungligen omfattat hela den norra 
delen av UO. De många störningarna i den norra 
delen gjorde att L101 här inte var bevarat mer 
än som ett tunt övergångslager som mättes in 
som L103. Vid undersökningen grävdes 15 grä
venheter i L101 vilka omfattade sammanlagt 13 
m2. Eftersom L101 var fyndrikt och lätt att vat
tensålla undersöktes en förhållandevis stor andel 
av lagret. En stor del av fyndmaterialet kommer 
därför från detta lager. Eftersom det var svårt 
att separera lagrets övre och undre del är fynden 
knutna till L101 som helhet. Vid provtagning 
för makro togs dock separata prover i lagrets 
övre och undre delar. Inmätningen A1145 mot
svarar utbredningen för L101 efter avbaning.

L101 i osteologiskt perspektiv
I kulturlagret L101 var ben frekvent före
kommande och totalt 7,4 kg ben tillvaratogs 
vilket i genomsnitt motsvarar 0,5 kg per gräven
het. Merparten utgörs av obrända ben (99 %), 
som var välbevarade. Benmaterialet är relativt 
fragmenterat med en medelvikt på 3,8 g. Ro
tetsning förekommer på en mindre andel ben 



29

(3 %) och visar att benen i lagret till viss del har 
påverkats av rötter från växtlighet på markytan. 
Benen uppvisar en relativt låg vittringsgrad med 
enstaka kraftigt vittrade ben (fig. 12). Detta ty
der på att benen överlag inte har legat framme 
en längre tid innan de har täckts över, men att 
enstaka ben har varit utsatta för vittring. Kanske 
genom bioturbation som har exponerat benen 
för väder och vind. Förekomst av gnagmärken 
på 11 % av benen visar att dessa i relativt stor 
grad har varit tillgängliga för hundar och asätare 
innan de har överlagrats. En mindre andel (3 %) 
uppvisar spår efter trampande fötter och klövar. 
Dessa spår kan till stor del ha uppkommit då 
hundar har gnagt och dragit runt med benen. 
Enstaka ben med etsning efter magsyra visar att 
dessa har passerat mag och tarmkanalen på djur 
som hund eller möjligen svin.

L101 L102 Övrigt
Vikt (g) 7380,2 3294,4 207,4

Medelvikt (g) 3,8 4 14,8

Bränt-vikt (g) 44,4 4,2 0

Slaktspår 
(antal/%)

45/14 % 16 / 16 % 1

Gnagmärke 
(antal/%)

34 / 11 % 11 / 11 % 1

Trampling 
(antal/%)

11 / 3 % 4 / 4 % 0

Rotetsning 
(antal/%)

8 / 2,5 % 1 / 1 % 0

Vittring 
(medel)

1,50 1,76

Tabell 1. Benmaterial från olika lager och kvantifiering av 
spår efter olika typer av tafonomiska processer. Kvantifi-
ering av baseras endast på identifierade benfragment och 
tänder har exkluderats.
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L102 

Undersökning av L102
Lager L102 var ett mer eller mindre kult ur
påverkat lager med torviga inslag som fanns 
inom hela den södra, lägre belägna delen av 
undersökningsområdet. Lagret framkom under 
odlingslagret och utmärkte sig genom att vara 
mörkare än övriga lager och genom att det 
innehöll oförmultnade växtdelar. Lagret bestod 
i sin övre del av mörk, svartbrun, kraftigt humös 
sand med torvig men något lucker karaktär. 
Lagrets undre del bestod av mörkt, svartbrunt 
kompakt torvigt, halvförmultnat växtmaterial 
som inte var uppluckrat. I lagrets övre del fanns 
djur ben och fiskben medan lagrets undre del i 
regel innehöll få eller inga ben. Förekomsten av 
ben var främst koncentrerad till lagrets norra del 
och anslöt på så sätt till fyndförekomsten i L101. 
I lagrets södra del var inslaget av djur och fiskben 
betydligt lägre. Lagret hade en yta av 235 m2. 
Under L102 fanns ljus sand och övergångszonen 

mellan detta lager och den underliggande ljusa 
sanden benämndes L104. Lager L102 tolkades 
i fält som ett vattenavsatt lager bestående av 
förmultnade växtdelar som legat i grunt vatten. 
Fyndens spridning med koncentra tion till lag
rets norra del antyder att dessa ingår i ett utkast
lager vid en strandzon. Eftersom djur och fisk
ben nästan enbart förekom i lagrets övre del 
verkar det som om det växtmaterial som gett 
upphov till torven funnits på platsen först och 
att avfallet kastats ut senare. Ett av de få fynd 
som påträffades i den nedre delen av L102 var 
en senneolitisk pilspets. Det är dock oklart hur 
denna kan ha hamnat i lagret eftersom strand
linjen vid denna tid legat betydligt högre vid 
denna tid. I lager L102 grävdes sammanlagt 11 
grävenheter med en yta av 11 m2. Huvuddelen 
av de grävda rutorna följde den nordsydliga prof
len som gick igenom undersökningsområdet. 

Fig. 13: Del av del mörka kulturlagret L102. Foto från sydöst.
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Eftersom lagret var större och även fyndinten
siteten lägre grävdes en förhållandevis mindre 
del av lagret. Liksom i lager 101 gjordes ingen 
åtskillnad mellan lagrets övre och undre delar 
vid fyndinsamlingen. Vid provtagning för mak
rofossilanalys togs dä remot skilda prover för lag
rets olika nivåer. Lagrets begränsning inmättes 
som A938. 

L102 i osteologiskt perspektiv
Benmaterialet i kulturlager L102 uppvisar stora 
likheter med L101 och indikerar en liknande 
tafonomisk historia. Sammanlagt 3,3 kg påträf
fades med i genomsnitt 0,4 kg per grävenhet (se 
tabell 1). Medelvikten är i det närmaste identiskt 
med L101 och även här är mycket få ben brända. 
En mindre andel ben i lager 102 uppvisar spår 
efter rotetsning än i L101, vilket är förväntat på 
grund av de stratigrafiska förhållandena. Gra
den av vittring är något högre i L102 och kan 
bero på en långsammare kulturlagertillväxt och 
att benen har legat blottade på marken en längre 
tid än i L101 (fig. 12). Det kan dock inte uteslu
tas att skillnaderna beror på förhållande i lagren 
sammansättning och postdepositionell vittring 
i marken. Förekomst av gnagmärken och rispor 
efter trampling är samma som för L101 och visar 
att även benen i L102 har varit utsatta för hundar 
och andra djur innan de har lagrats över. 

L103
Lager L103 utgjordes av en övergångszon mel
lan kulturlagret L101 och den ljusa, opåverkade 
sand som fanns under lagret. Lagret fanns därför 
under L101 men även inom de ytor i den norra 
delen där L101 saknades på grund av skador och 
där endast ett tunt flammigt kulturlager fanns 
bevarat vid övergången mot den underliggande 
sanden. Lager 103 hade en yta av 186 m2. Lagret 
bestod av ljusbrun, fläckvis svagt humös sand 
med inslag av sot och kol. I lagret fanns även 
en mindre mängd djurben. Här påträffades även 
enstaka fynd av flinta men dessa var alltför få för 
att man skulle kunna räkna det som en fyndfö
rande nivå inom en stenåldersboplats. En för
hållandevis begränsad del av lagret undersöktes. 
Enbart 2 grävenheter undersöktes inom L103 
och dess hade en sammanlagd storlek av 2,2 m2. 
Hela lagret frilades vid den andra avbaningen 
av området. Utbredningen av L103 framgår av 
inmätningen A1975.

L104
Lager L104 var en motsvarighet till L103 och 
utgjordes av en övergångszon mellan L102 och 
underliggande ljus sand. L104 bestod av ljus 
sand med fläckvisa inslag av svartbrun humös 
sand. Övergången mellan det kompakta, torviga 
lagret i botten av L102 och den underliggande 
ljusa sanden var dock i regel distinkt och utan 
någon särskild övergångszon. Lagret hade i sin 
helhet en yta av 235 m2. Även i L104 påträffades 
enstaka flintfynd men i övrigt var lagret fynd
tomt. Enbart 3 grävenheter undersöktes i detta 
lager. Dessa hade en sammanlagd yta av 2,4 m2. 
Hela lagret frilades vid den andra avbaningen 
av området. Utbredningen av L104 framgår av 
inmätningen A1995.
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Fig. 14: Plan över samtliga grävenhet med angivna nummer.
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Anläggningar
Efter det att den undre kulturlagernivån tagits 
bort kunde fanns förhållandevis få anläggning
ar som avtecknade sig mot den underligg ande 
ljusa sanden (fig. 15). De flesta av dessa fanns 
inom ytans norra del. Större delen av de inmät
ta anläggningarna utgjordes av större sentida 
gropar med fyndmaterial från 18 och 1900
tal. Dessa låg främst i undersökningsområdets 
nordligaste del och bör höra samma med den 
sentida bebyggelsen mot Södergatan. Det fanns 
dock även ett mindre antal anläggningar som 
kan ha hört till ett äldre skede. Det begränsade 
antalet äldre anläggningar antyder att man inte 
haft några nedgrävda konstruktioner på platsen 

Fig. 15: Plan över 
anläggningar.

varken till byggnader eller till annan verksam
het. Fyndmaterialet visar att man deponerat 
mycket avfall i området. Det är dock tydligt att 
man slängt detta direkt på marken och att man 
inte grävt några avfallsgropar. Detta antyder att 
platsen troligen legat en bit bort från den sam
tida bebyggelsen.

Bland de förmodligen äldre anläggningar 
som framkom efter den andra avbaningen fanns 
fyra stolphål och två gropar. Stolphålen var 
0,3 till 0,4 meter stora i diameter och hade ett 
djup av 0,1 till 0,2 meter. Stolphålens fyllning 
påminde om den i L101 och det gick inte att 
avgöra om de var grävda igenom detta lager eller 
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I undersökningsområdets södra del fanns 
få anläggningar. Under L102 påträffades en 
mindre stenpackning, A1848. Denna innehöll 
enbart ett skikt med sten och saknade tydlig 
nedgrävning. I plan hade den en något ojämn 
form och en diameter av 0,35 meter. Stenpack
ningen innehöll 0,10 meter stora stenar som 
var tätt satta. Stenarna var inte eldsprängda. 
Anläggningen var tydligt stratigrafiskt äldre än 
L102. 

I undersökningsområdets lägsta del i sydöst 
påträffades en stenfylld nedgrävning, A1743 
(fig. 16). Denna hade en längd av 3,7 meter och 
en bredd av 0,81,1 meter och var orienterad i 
nordsydlig riktning. Nedgrävningen hade ett 
djup av 0,4 meter och var fylld av stenar med 
en storlek av 0,05 till 0,20 meter där de större 
stenarna främst fanns i botten. Stenarna låg i en 
fyllning av svart, sotig sand som inte gick att sär
skilja från L102. I fyllningen och mellan stenar
na fanns ett yngre fyndmaterial som avvek från 
fynden i det omgivande L102. Här påträffades 
obrända djurben, yngre rödgods, fönsterglas, 

inte. Frånvaron av yngre fynd eller odlingsjord 
i fyllningen tyder på att de hörde till det medel
tida skedet. Stolphålen låg i en ungefärlig men 
ojämn nordsydlig rad och det är möjligt att de 
kan ha ingått i konstruktioner. Funktionen för 
dessa stolphål är oklar men läget invid stranden 
kan antyda att de ingått i någon konstruktion 
med anknytning till fiske. Kanske har de varit 
stolpar för att torka fisknät på. En närbelägen 
anläggning, A1883, bedömdes som grop efter
som den var större än stolphålen men möjligen 
kan även detta vara ett stolphål. Längs under
sökningsområdets västra sida fanns även en 
större nedgrävning, A2205. Den hade en största 
diameter av närmare 3 meter men fortsatte in i 
den västra schaktväggen. Gropen hade ett djup 
av 0,25 meter. Den var grävd genom L101 men 
inte genom det ovanliggande odlingslagret. 
Delar av nedgrävningen undersöktes och man 
kunde konstatera att fyllningen bestod av svart, 
sotig sand med inslag av små bitar tegelflis. 
Några fynd påträffades inte. Det är möjligt att 
gropen kan höra till det medeltida skedet. 

Fig. 16: Undersökning av stenpackningen A1743 som förmodligen är en dränering från 16-1700-tal. Foto från nordöst.
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tegelflis samt ett svarvat nålhus av ben (F1790) 
som var dekorerat med cirkeldekor. En första 
tanke var att detta kunde vara en stenkista eller 
ett fundament till en brygga. Eftersom anlägg
ningen var tydligt nedgrävd i den underlig
gande ljus sand verkar det dock mindre troligt. 
Nedgrävningen gav snarast intryck av att vara 
en äldre dränering. De fynd som fanns i fyll
ningen gav intryck av att vara från 1600tal eller 
1700talet. I den södra delen fanns ytterligare 
en mindre nedgrävning, A1968, som var grävd 
igenom L102 och som innehöll ett fragment av 
en kritpipa. 

Sentida markingrepp
Den största gruppen av inmätta anläggningar, 
9 stycken, utgjordes av sentida gropar. De flesta 
av dessa hade en diameter över 2 meter och 
var nedgrävda genom odlingslagret. Fyllning
arna innehöll sten, tegel och blandade material 
med inslag av glas, porslin och kakelugnsfrag
ment. Inte någon av dessa anläggningar inne
höll material som föreföll var äldre än 1800tal. 
Dessa nedgrävningar fanns framför allt i under
sökningsområdet norra del vilket gjorde att 
kulturlagren här var dåligt bevarade eller helt 
saknades. Förmodligen hör nedgrävningarna 
samman med sentida bebyggelse i kvarterets 
norra del längs med Södergatan. I undersök
ningsområdets södra del fanns enbart en sentida 
grop, A1791, som innehöll rikligt med sten och 
förmodligen var någon form av dränering. 

Inom hela undersökningsområdet fanns 
nedlagda jordvärmeslingor (se fig.6 ). Ledning
arna låg på ett djup som motsvarade den äldre 
lagernivån eller en bit under denna. Rören hade 
en diameter av 7 cm och var nedfrästa så att det 
störda området runt varje värmeslinga hade en 
bredd av 0,15 till 0,25 meter. I vissa partier, till 
exempel där slingorna vände och bytte rikt
ning kunde störningen vara bredare. Slingorna 
var inte helt symmetriskt fördelade men i stort 
sett var avståndet mellan varje slinga 1,0 till 
1,5 meter. Mellan slingorna var marken i regel 
orörd och dessa oskadade partier hade en bredd 
av 0,7 till 1,0 meter. Jordvärmerören togs inte 

bort vid den första avbaningen utan fick ligga 
i marken till den andra avbaningsomgången. 
Sammanlagt fanns ca 270 meter nedlagda rör 
inom undersökningsområdet.

Jordvärmeanläggningen och de stora sentida 
groparna i undersökningsområdets norra del 
utgjorde de största störningarna inom under
sökningsområdet. I övrigt fanns få störningar 
inom ytan. I undersökningsområdets södra del 
fanns en dränering eller äldre avloppsledning 
med ett höganäsrör som gick i östvästlig rikt
ning. I undersökningsområdets östra sida fanns 
någon form av en smal dränering som löpte i 
nordsydlig riktning och som framträdde efter 
den första avbaningen. Denna yta undveks för 
rutgrävning. Även i undersökningsområdets 
nordvästra del påträffades en liknande dräne
ring som dock inte gick att urskilja förrän vid 
rutgrävningen. Några ytterligare rutor grävdes 
därefter inte i det stråk där dräneringen fanns.

Trots den ytomfattande störning som jordvä
rmeslingorna innebar och påverkan från sen
tida gropar i områdets norra del fanns fortfa
rande betydliga ytor med opåverkade lager kvar. 
Eftersom undersökningen var inriktad på lager
grävning och fyndinsamling så fanns det ändå 
goda möjligheter att undvika störningarna och 
få fram representativa ytor och fyndmateriel 
från källkritiskt säkra kontexter. Hade under
sökningen omfattat ett mer komplext område, 
till exempel med bebyggelselämningar, så hade 
motsvarande störningar förmodligen varit mer 
hindrande för tolkningen. 

Fynd
Insamlingen av fynd och tolkningen av fynd 
materialet var en huvuduppgift vid undersök
ningen. Det undersökta området hade inte varit 
en plats där man bott utan där man slängt sitt 
avfall. Genom fynden får man ändå möjlighet 
till kunskap om levnadsv illkoren under stadens 
äldsta skede. Särskilt viktiga var fynden av djur
ben. Vid förundersökningen hade det osteolo
giska materialet visat sig vara rikt och varierat 
och vid slutundersökningen fick denna del av 
fyndmaterialet stå i första rum. Fyndmaterialet 
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samlades nästan uteslutande in vid rutgrävning 
och rutorna, eller de så kallade grävenheterna, 
lades så att man inte skulle beröra de partier som 
var störda av jordvärmeslingorna. Enbart ensta
ka fynd från matjordslagret, L100, och från 
yngre gropar och nedgrävningar togs tillvara. 
Som redovisats i metodavsnittet gicks jorden 
från rutgrävningen igenom på hackbord och 
delar av jordmassorna vattensållades. Tanken 
med detta var att man skulle få ett representa
tivt fyndmaterial. 

Fyndmaterialets sammansättning framgår 
av tabell 2. Man kan här se att djurbenen utgjor
de ett dominerande inslag. Andra något mer 
omfattande fyndkategorier var bränd lera och 
tegel som även de enbart togs tillvara vid rut
grävning. Keramik tillvaratogs i större utsträck
ning även 
från andra sammanhang än de medeltida lagren.
Insamlingen av keramikskärvor var därför ett 
sätt att få en viss överblick över vilka tidsperi
oder som funnits representerade i de omrörda 
odlingslagren. Fynd av kakel, glas och brons 
utgjordes enbart av yngre fynd. Flintfynden 
förefaller främst vara spår från äldre aktivitet 
och det saknades eldslagningsflinta eller andra 
flintor som skulle kan ha brukats under medel
tid. Det enda fynd som genomgått konservering 
var det nålhus i ben som påträffades i A1743. 
Konserveringen utfördes av Max Jahrehorn, 
Oxider AB, se bilaga 7. I den följande genom
gången kommer först Ola Magnells redogörelse 
för fynden av djurben. Därefter kommer Tor

björn Brorsson redovisning av keramikfynden. 
Sist följer en genomgång av övrigt fyndmate
rial inklusive de äldre flintfynden. Som bilagor 
finns tre fyndlistor. Bilaga 1 är fyndlista över 
djurben med osteologiska bedömningar. Bilaga 
2 är fyndlista över keramik och bilaga 3 gäller 
över övriga fynd. 

Djurben
Benmaterialet från både L101 och L102 har 
redovisats tillsammans och kan antas represen
tera en fas, eftersom 14Cdateringar visar att ben
materialet från lagren är samtida och dessutom 
uppvisar en snarlik tafonomisk historia. Även 
sammanställning av artfördelning av däggdjurs
ben visar att benmaterialet från de båda lagren 
är likartade (fig. 17) Andel fiskben, fågel, men 
även ben från mindre djur som får och svin 
är något mer frekvent tillvarataget från L101, 
vilket sannolikt beror på att en större andel av 
benmaterialet från detta lager har tillvaratagits 
genom sållning. En utvärdering av effekterna 
av sållning visar även på detta förhållande, se 
bilaga 6.

Benmaterialet från kv. Zebran är artrikt 
med sammanlagt 29 olika djurarter, var av tolv 
olika däggdjur, fem fågelarter och tolv olika 
slags fiskar. Vilket beror på gynnsamma beva
ringsförhållanden och det fokus som fanns för 
tillvaratagande av osteologiskt material genom 
vattensållning. 

Fyndkategori Fyndposter 
(antal)

Vikt (g) Antal 

(fragment, bitar)

Djurben 62 (fyndenheter) 10 882 (registrerade ben) -2784 (registrerade)

Bränd lera 38 1142 460

Tegel 28 937 163

Keramik 41 554 51

Kakel 2 1 130 7

Kalkputs 3 3 3

Järn 7 88 11

Slagg 1 14 1

Sten 2 10112 8

Kritpipa 1 5 1

Flinta 18 627 23 

Tabell 2. 
Sammanställning av 
hela fyndmaterialet 
från undersökningen. 
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Figur 17: Artfördelning av däggdjursben från kvarteret Zebran utifrån antal fragment (%NISP) mellan L101 och L102

Art Antal fragment Vikt (g) MNI

Nötkreatur (Bos taurus) 305 8189,0 10

Får (Ovis aries) 7 110,7 2

Get (Capra hircus) 5 158,1 1

Får/get (Ovis/Capra) 74 202,3 4

Tamsvin (Sus domesticus) 146 1013,9 5

Häst (Equus caballus) 4 82,6 1

Hund (Canis familiaris) 3 9,6 1

Katt (Felis catus) 5 3,2 1

Rådjur (Capreolus capreolus) 3 42,8 1

Säl (Phocidae) 1 2,2 1

Varg (Canis lupus) 1 0,7 1

Gnagare (Rodentia) 2 0,2 1

Människa (Homo sapiens) 1 1,3 1

Totalt 549 9816,6 27

Tabell 3. Identifierade däggdjursben från kvarteret Zebran.
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Fig. 18: Fyndspridning för benfynden.
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Husdjuren
Nötkreatur utgör tydligt den vanligast före
kommande djurarten av husdjuren med 56 % av 
alla däggdjursben, medan tamsvin har varit det 
näst viktigaste kreaturet med 27 %. Ben från 
får eller get utgör en relativt liten andel (13 %) 
av de påträffade benen (fig. 17, tabell 3). I stora 
drag uppvisar benmaterialet från slutundersök
ningen en liknande artfördelning som den som 
konstaterades efter förundersökningen 2013.

Andra tamdjur som häst, hund och katt finns 
endast representerade med enstaka ben. Skär
märke från filéing av kött på ett revben av häst 
tyder på att hästkött konsumerades, fast för
modligen i begränsad utsträckning och endast 
när uttjänta drag/riddjur slaktades. 

Kvantifiering utifrån minsta antalet indivi
der ger en snarlik artfördelning med en tydlig 
dominans nötkreatur och något mer svin än 
får/get (tabell 3). Andelen vilt blir tydligt högre, 
vilket beror på att, endast ett identifierat ben 

från en ytterligare art, ger en extra individ. Det 
faktiska förhållandet för djurbestånden i kvarte
ret Zebra kan antas ligga någonstans mellan de 
två olika kvantifieringsmetoderna. 

Den stora andelen nötkreatur är något som 
känns igen från flera andra medeltida städer så 
väl som bytomter i Skåne och Danmark. Frek
vensen av nötkreatur är i det närmaste samma 
som benmaterialet från kvarteret Uttern vid S:t 
Nicolai kyrkan som daterats till sent 1300tal 
till mitten av 1400talet, men även från Sölves
borgs slott (fig. 19).  

Det som skiljer kvarteret Zebran från kvar
teret Uttern och slottet är att andelen svin är 
högre i förhållande får/get (fig. 19). Intressant i 
sammanhanget är att i benmaterial från tidiga 
städer är ofta andelen svin högre för att senare 
ersättas av mer nötkreatur och får. Detta tolkas 
vanligen som en högre grad av självhushållning 
med svin i städernas tidiga faser, för att allt efter
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Fig. 19: Artfördelning baserat på antal fragment (%NISP) av boskap och vilt från kvarteret Zebran i jämförelse med andra 
städer, landsbygdsmaterial från medeltida Danmark (Ekman 1973, Jansen 1987, Lindroth 1987, Wallander 1991, Sten 1992, 
Johansson 1994, Johansson 1998, Gotfredsen 2005, Magnell 2009).
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som behov av försörjning från omlandet ökar, 
så förs främst hjorddjur som nötkreatur och får 
till städerna för slakt (Vretemark 1997:76). I 
vilken utsträckning skillnaderna mellan kvarte
ret Zebran och Uttern skall ses som resultat av 
en urbaniseringsprocess är dock oklart. Skillna
der kan även bero olika inriktningar i djurhåll
ningen beroende på förutsättningar till bete. En 
förklaring kan vara en förändring av landskapet 
kring Sölvesborg från mer skog till betesmarker 
från 1200talet till 1300talet i samband med 
stadens framväxt. Även om få ben från får/get 
har kunnat artbestämmas som får respektive 
get så är andelen get (42 %) ovanligt hög från 
kvarteret Zebran i jämförelse med 14 medeltida 
benmaterial från Skåne (median 4 %). Detta 
kan tyda på mer skogs och buskbete för getter 
än får som är mer förknippat med bete i öppna 
gräsmarker. Profilen på artfördelningen av kött
djuren uppvisar intressant nog mest likhet med 
landsbygdsmaterial som Gårdstånga, Tårnby 
och Kyrkheddinge, snarare än andra städer från 
Skåne och Fyn (fig. 19). 

I benmaterial från lager 101 och 102 finns 
en relativt stor andel ben efter späddjur. Utöver 
två ben från svinfoster finns tio ben från späd
grisar, fyra från spädkalvar och tre från späd
lamm. Förekomst av ben från späddjur brukar 
anses som indikation på att djur har hållits och 
fötts upp i närheten och där benen represente
rar djur som dött i samband med att de fötts 
(Vretemark 1997: 82f). Det tycks alltså som att 
djur har hållits inom eller i närheten av kvarte
ret Zebran. Det är möjligt att foster och späd
djur har lagts i gödselstackar och för att sedan 
hamna i odlingslager. Det bör dock påpekas att 
skärspår ibland har noterats på ben från späd
djur, vilket visar att späddjur slaktades och deras 
kött togs tillvara (Magnell i tryck). 

Nötkreatur
Åldersfördelningen av nötkreatur visar bero
ende på metod helt olika utslaktning. Utifrån 
epifyssammanväxning så kommer alla för utom 
ett ben från fullvuxna djur med sammanvux
na epifyser. Det finns anledning att misstänka 

att andelen ungdjur är underrepresenterade på 
grund av tafonomiska förhållanden. Den höga 
andelen gnagmärken indikerar att hundar tro
ligen har gått hårt åt de sköra och lätt tuggade 
ledändarna på ben från ungdjuren. Förekomst 
av rörbensskaft och tänder från spädkalvar visar 
att ungdjur har funnits, men att deras epifyser 
tycks saknas. Underkäkar visar på en annan 
åldersfördelning med en större andel ungdjur. 
Framför allt förekommer det i benmaterialet en 
relativt stor andel kalvar, en viss andel djur som 
slaktats mellan 1,54 års ålder, troligen köttdjur, 
och sedan den största andelen utgörs av djur 48 
års ålder, vilka troligen främst utgörs av mjölk
djur och även dragdjur (fig. 20). 

Utslaktningen baserad på tänder skiljer sig 
tyd ligt från medeltida städer där andelen ung
djur vanligen är lägre och en stor andel utgörs 
av djur i åldern 48 år, som vanligen tolkas som 
uttjänta mjölk och dragdjur som förts in till 
städerna för slakt (fig. 21). Kvarteret Zebran 
uppvisar en utslaktning som mer liknar lands
bygdsmaterial. Den stora likheten mellan kvar
teret Zebran och landsbygd är bland ann at en 
stor andel kalvar. En skillnad är en större andel 
äldre djur från Sölvesborg och kan tolkas som 
ett större fokus på mjölkproduktion. Det kan 
även tänkas att köttdjur i åldern 1,53 år har 
slaktats och konsumerats på andra platser, som 
Sölvesborgs slott. U ndersökning av utslakt
ning av nötkreatur utifrån epifyser från kvar
teret Uttern i Sölvesborg skiljer sig från kvar
teret Zebran genom indikationer på en primär 
utslaktning mellan 1,52,5 års ålder, vilket tyder 
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Fig. 20: Åldersfördelning av nötkreatur från kvarteret Ze-
bran b aserad på underkäkar och tänder från u nderkäken.
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Fig. 21: Utslaktning av nötkreatur från kvarteret Zebran i jämfö relse med de medeltida städerna Skara, Söderköping och 
Lödöse (Vretemark 1997: 86) samt landsbygdsma terial från Önnerup (Gustavsson et al. 2001), Eketorp III och Lingnåre 
(Vretemark 1997:86).

på köttproduktion (Magnell 2009: 22f). Det 
bör dock påpekas att utslaktningen för både 
kvarteret Zebran och Uttern är baserad på rela
tivt få ben är därför något osäker.

Könsbedömningen visar att ett bäcken kom
mer från en ko och ett hornkvick från en tjur. 
Utifrån osteometrisk analys av tio mellanhands 
och fotsben uppvisas en mer tydlig könsfördel
ning där åtta (80 %) har bedömts komma från 
kor. Den stora andelen hondjur tyder på att 
mjölkproduktion har varit i fokus för kreaturs
hållningen. Detta är även relativt typiskt för 
många medeltida benmaterial där kor vanligen 
utgör stor andel och där tjurar slaktas av vid ung 
ålder (Vretemark 1997:112). 

Ett mellanfotsben från förundersökningen 
kommer från en oxe och ledförändringar i form 
av eburnation i höftleden på ett bäcken kan ses 
som indikationer på att uttjänta dragdjur även 
ingår i benmaterialet. Två mellanfotsben visar på 
sammanväxning med tarsalben och förstadium 
till spatt. Den typ av ledförändring kan bero 
på olika faktorer, men arbetsbelastning hos 
dragdjur anses vara en faktor som kan resultera 

i spatt (Telldahl 2012:39).
Benen kommer från småvuxna nötkreatur. 

Utifrån två mellanfotsben från kor har mank
höjder på 103 och 106 cm beräknats och ett 
mellanhandsben kommer från en oxe som var 
113 cm över manken. De småvuxna nötkreatu
ren är typiska för medeltid där medelvärde för 
kor från Lund och Eketorp III låg på 108 cm 
respektive 109 cm (Ekman 1973:85, Boessneck 
et al. 1979:71).  Som jämförelse så har nutida 
mjölkkor vanligen en mankhöjd på kring 135
140 cm. Underlaget är för litet för att avgöra ifall 
nötkreaturen från kvarteret Zebran var ovanligt 
små eller stora i jämförelse med andra medeltida 
populationer.

Svin
Utslaktningen av svin visar på ett typiskt vis 
att de flesta djuren slaktades unga innan två års 
ålder. Åldersfördelningen av svin uppvisar dock 
delvis olika mönster av utslaktningen bero ende 
på metod. Utifrån epifyssamman växning så 
skedde den huvudsakliga utslaktningen mellan 
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Fig. 22: Utslaktning av svin baserat på epifyssammanväxning från kvarteret Zebra i jämförelse med kvarteret Blekhagen, Lund 
(Magnell, opublicerad) och kvarteret Tor, Skara (Vretemark 1997:96) samt Eketorp III (Boessneck et al. 1979). 
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som har könsbedömts kommer från hondjur. 
Ett kraniefragment visar att fåren eller åtmins
tone tackorna var kulliga, det vill säga hornlösa. 
I medeltida benmaterial finns en stor variation 
med behorning hos får som tyder på lokala vari
ationer och kulliga får är inget ovanligt. I exem
pelvis Lund och Århus hade tackorna oftast 
horn, medan de i Ribe och Skara vanligen var 
kulliga (Vretemark 1997:136).

Fjäderfä
Fynd av ben från tamhöns och gås visar att även 
fjäderfä har ingått i djurbestånden på gårdarna i 
närheten (tabell 4). Tamhöns har varit den klart 
vanligaste tamfågeln. I benmaterialet finns ett 
antal ben som endast har kunnat identifieras 
som hönsfågel, men som sannolikt kommer från 
tamhöns, även ifall detta inte har helt säkert 
kunnat bekräftas. Det har inte kunnat faststäl
las med säkerhet ifall benen från gås verkligen 
kommer från tamgås, och inte grågås, på grund 
av de stora morfologiska likheterna. 

Art Antal frag-
ment

Vikt (g)

Gås (Anser) 2 1,2

Tamhöns (Gallus domesticus) 5 1,8

Hönsfågel (Galliformes) 7 4,1

Andfågel (Anatidae) 2 0,2

Gräsand (Anas platyrhyncos) 1 0,3

Havsörn (Haliaeetus albicilla) 2 2,7

Ringduva (Columba palumbus) 1 0,1

Totalt 20 10,4

Tabell 4. Identifierade fågelben från kvarteret Zebran.

Vilt 
Ett inslag av vilt i form ben från rådjur, säl och 
trol igen varg, men även fågel som gräsand, 
skogs      du va och havsörn visar på viss jakt och 
fångst både i skog en och utmed kusten har skett 
(tabell 3). Rådjursbenen utgörs av en kindtand, 
skenben och tåben, vilket visar att det verkligen 
rör sig om jagade djur och inte insamlade horn. 
Under förundersökningen påträffades även ett 
skenben från rådjur, men även horn från kron

12,5 års ålder och uppvisar likheter med andra 
medeltida benmaterial (fig. 22). Åldersfördel
ningen baserad på tänder visar däremot att den 
största utslaktningen skedde vid 612 månaders 
ålder (fig. 23), vilket troligen utgörs av höstslakt 
av kultingar för att undvika stallning av djuren 
över vintern. I många medeltida benmaterial 
finns en huvudsaklig utslaktning mellan 11,5 
års ålder (fig 23). 

Det är oklart vilken av metoderna som visar 
den mest tillförlitliga bilden av utslaktningen. 
Åldersfördelning baserad på epifyser brukar ge 
en underrepresentation av ungdjur beroende 
på att dessa har skörare ben som bland annat 
äts upp av hundar, vilket skulle kunna förklara 
den lägre andelen av kultingar. Utslaktningen 
baserad på tänder brukar anses ge mer tillförlit
ligt och detaljerad bild, men är detta fall base
rad endast på nio käkar. Detta är ett begränsat 
statistiskt underlag och åldersfördelningen kan 
vara skev på grund av slumpfaktorer. Hur som 
helst indikerar båda metoder att en mindre andel 
svin har blivit äldre än två år och ännu äldre än 
så. Detta är ett typiskt mönster för utslaktning 
av svin i medeltida städer. I landsbygdsmaterial 
som Eketorp III och Kyrkheddinge är vanligen 
andelen äldre djur något högre, vilket brukar 
tolkas som att dessa representerar en större andel 
avelsdjur medan i städerna i större utsträckning 
utgörs av konsumtion av slaktfärdiga ungdjur 
(Vretemark 1997:97).

Av svinbetarna kommer fem från galtar och 
tre från suggor, vilket ger knappt två tredjedelar 
galtar. Även detta är typiskt för medeltida städer 
som brukar uppvisar liknande förhållande (Vre
temark 1997:119). 

Får och getter
Av de ben med morfologiska drag som skiljer får 
från get visar att sju kommer från får och fem 
från get. Då få ben från får och getter har ålders
bedömts har det inte varit möjligt att utreda i 
vilken utsträckning dessa småkreatur hölls för 
främst mjölk, kött eller ullproduktion. De fyra 
åldersbedömda käkarna är spridda på ett lamm/
killing på 38 månader, ett ungdjur på 12 år, ett 
får på 23 år och en get äldre än 6 år. De två ben 
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från skogshare och rådjur (Magnell 2009:21). 
Troligen har bönder och borgare i Sölvesborg 
ägnat sig åt viss jakt som komplement i kosthåll
ningen och kanske i lika stor utsträckning för 
att hålla ner rådjurspopulationerna som troligen 
ansetts som skadedjur som skadat odlingar.

I benmaterialet fanns ett fragment av ett 
tåben från en varg eller en storvuxen hund (fig. 
24). Benet kommer från ett betydligt större djur 
än övriga hundben från kvarteret Zebran. Vid 
en osteometrisk jämförelse så är tåbenet från 
kvarteret Zebran något större än nutida varg 
och betydligt större hundar som collie och dob
berman, vilka i sin tur är större än de normalt 
relativt småvuxna medeltida hundarna. Tåbe
nen från storvuxen hund som newfoundlands
hund är i sin tur ännu större, men har andra 
proportioner och är inte lika slanka som tåbe
net från kvarteret Zebran och varg (fig.25). Det 
kan inte uteslutas att det rör sig om en ovanligt 
storvuxen hund, men troligen rör det sig om 
ben från en varg. Att det är ett tåben tyder på 
att det kommer från en päls som har tagits in 
till Sölvesborg. Medeltida fynd av vargben är 
intressant nog ovanligt och påträffas i endast 4 

hjort. Det senare rör sig om en bearbetat horn
tagg och har möjligen samlats in från fällhorn 
och representera därför inte jakt. Från säl finns 
endast ett revben och har därför inte kunnat art
bestämmas, men är i samma storleksklass som 
knubbsäl. Sälben är inte alltför ovanligt och 
förekommer i 28 % av medeltida benmaterial 
från Skåne och Blekinge. 

En låg andel vilt är typiskt för medeltida 
stadsmaterial likväl som bytomter och det är i 
princip endast i borgar eller kloster som högre 
andel av vilt förekommer (Vretemark 1997:146f, 
Magnell 2009:23). Från Sölvesborgs slott utgör 
vilt 6 % av däggdjursbenen, vilket faktiskt är 
en ovanligt hög andel och vanligen utgör vilt 
mindre än 1 %. Under tidig och högmedeltid 
var jakten enligt danska land skapslagar fri för 
allmogen (Rasmussen 1982:546), så viss före
komst av vilt som rådjur och säl skall inte ses 
som förvånande eller indikation på aristokrati 
på samma sätt som under senmedeltid eller 
senare. Rådjur är faktiskt det vanligast före
kommande formen av vilt i 19 olika medeltida 
benmaterial från Skåne och Blekinge. Även från 
kvarteret Uttern förekommer lite vilt i form ben 
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och vanligen rör det sig, liksom från kvarte
ret Zebran, av ben från vingarna (Vretemark 
1997:156). Troligen har de imponerande fjäd
rarna från vingarna används till styrfjädrar till 
pilar och fjäderpennor. Havsörnen är idag under 
vintern relativt vanligen i kustbandet kring Söl
vesborg och förhållanden kan tänkas varit lika
nande under medeltid (fig.26). 

Enstaka benen från gnagare och groddjur har 
även påträffats och kommer troligen från djur 
som levt och dött i anslutning till lager 101. För
e komst av ben från groddjur tyder på att det i 
närheten funnit fuktiga miljöer.

I lager 101 hittades även en visdomstand från 
överkäken på en människa. Tanden uppvisar 
inga tecken på karies och uppvisar endast ett lätt 
slitage. Hur tanden har hamnat i lagret kan det 
endast spekuleras kring. Kanske har någon haft 
en värkande visdomstand som har fått dras ut?

av 39 benmaterial (Vretemark 1997: 148149). 
Delvis kan detta förklaras med svårigheterna att 
osteologiskt skilja ben av hund från varg. Under 
medeltiden fanns lagar om att allmogen skulle 
organisera skalljakter på varg regelbundet, efter
som vargen var ett hot mot boskapen (Granlund 
1982:535). Troligen var det så att pälsverk av 
varg vanligen togs till städerna och byarna från 
jakterna, vilket förklara varför vargben sällan på 
träffas i medeltida benmaterial. 

Fångst av fågel i form av ben från ringduva 
och havsörn samt andfågel, som gräsand, har 
även har skett. Gräsand är idag en av de mest 
förekommande andfågeln och ben från and är 
också den vanligaste typen av vildfågel i medel
tida benmaterial (Vretemark 1997:154f). Duva 
är mer ovanligt i medeltida benmaterial, men 
har troligen då och då fångats och ätits.  Havs
örn är relativt ovanligt i medeltida benmaterial 

Fig. 25:. Tåben av hund eller varg från kvarteret Zebra (nummer tre från vänster) i jämförelse med newfoundlandshund 
(vänster), och varg (andra och fjärde benet från vänster).
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Fig. 26: Korpben (os coracoideum) av havsörn (Haliaeetus 
albicilla) från kvarteret Zebran (nedan i bild) i jämförelse 
med nutida referensben av havsörn.

förekommande och en del sötvattensfisk i form 
av karpfisk. Fiskbensmaterialet från dessa platser 
återspeglar snarast konsumtionsmönster av fisk 
under medeltid i Skåne.

Bortsett från lake och torsk, så utgör en stor 
del av artfördelningen från kvarteret Zebran, så
dan fisk som skulle förväntas vid ett lokalt fiske 
i Sölvesborgsviken (Sundblad et al. 2014). Då 
laken är en utpräglad sötvattensfisk (Pethon & 
Svedberg 1989: 117), så bör den inte ha fångats 
i Östersjön utan i någon sjö, som kanske närlig
gande Vesan. Sill är normalt pelagisk fisk som 
håller sig på djupare vatten, men vid leken drag 
sig fisken nära land. I samband med vårleken 
idag så står varje vår fiskare i Sölvesborgshamn 
precis nedan för kvarteret Zebran och fiskar sill. 
Kanske var det så även under 1200talet? Tor
sken påträffas vanligen vid något större djup, 
men behöver inte fiskats speciellt lång utanför 
Sölvesborgsviken.

Skärkniv är en liten stimlevande karpfisk, 
som idag främst återfinns i södra samt östra 
Östersjön och som sporadiskt förekommer längs 
Sveriges kuster (Pethon & Svedberg 1989: 97). 
Det rör sig om ett litet svalgben och en liten fisk 
vars kotor troligen har försvunnit genom masFisk och fiske

I benmaterialet finns en relativt stor andel fisk
ben, vilket återspeglar den betydelse fisk och 
fiske hade under medeltiden och även i kvarteret 
Zebran.  Flertalet fiskben kommer från havsfisk 
(60 %) som torsk, sill, rötsimpa och skrubba, 
men även en stor andel bräckvattensarter (34 %) 
som abborre, gädda, mört och skärkniv. Några 
ben kommer från migrerande fisk (6 %) som ål 
och sik. Endast ett ben kommer från lake och en 
utpräglad sötvatte nsfisk. Det rör sig om ett art
rikt fiskbensmaterial från kvarteret Zebran med 
en relativt stor spridd artfördelning mellan olika 
arter (Tabell 5). 

Ett relativt typiskt mönster för medeltid är 
annars en stor dominans av sill. Från platser 
med ett specialiserat sillfiske som lerbottnar från 
kvarteret Taltrasten i Simrishamn och kvarteret 
Liljan, Malmö samt Tårnby finns en betydande 
dominans av sill (fig. 27). Ifrån kvarteret Blek
hagen i Lund och klostret från Östra Tommarp 
är även andel sill hög, men även torsk är frekvent 

Art Antal frag-
ment

Vikt (g)

Sill (Clupea harengus) 20 1,0

Ål (Anguilla anguilla) 15 0,9

Sik (Coregonus lavaretus) 1 0,1

Karpfisk (Cyprinidae) 7 0,8

Mört (Rutilus rutilus) 2 0,3

Skärkniv (Pelecus cultratus) 1 0,1

Torsk (Gadus morhua) 121 14,7

Lake (Lota lota) 1 0,1

Simpor (Cottidae) 1 0,1

Rötsimpa (Myoxocephalus 
scorpius)

3 0,3

Abborre (Perca fluviatilis) 52 (+430 fjäll) 10,1

Gädda (Esox lucius) 19 2,0

Flundra (Pleuronectidae) 2 0,2

Skrubba (Platichthys flesus) 1 0,1

Totalt 248 30,8

Tabell 5. Identifierade fiskben från kvarteret Zebran.
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Fig. 27: Artfördelning av fisk från kvarteret Zebran i jämförelse med medeltida lokaler längsmed Skåne och Själlands kust-
linje (Cardell 1995, Cardell 2005, Cardell 2011, Enghoff 2005, Pehrson 2014, Cardell opublicerad).

Fig. 28: Svalgben (os pharyngeum inferior) av skärkniv (Pelecus cultratus) från kvarteret Zebran. 8 ggr förstoring.
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abborre eller migrerande fisk som ål (Pehrson 
2014). Intressant är förekomsten av ben från 
långa, vitling, kolja, vitlinglyra och fjärsing, 
vilket är fiskarter som kräver högre salthalt och 
som idag i begränsad utsträckning förekommer 
i Östersjön (Pethon & Svedberg 1989:108 ff). 
Antingen så är sammans ättningen av fiskbens
materialet resultat av en tillfällig inströmning 
av saltvatten och höjning salthalt i södra Öst
ersjön som medfört en förändri ng av fiskfaunan 
eller så representerar det fiske i vatten med högre 
salthalt längsmed exempelvis nutida Danmarks 
kuster. 13C värden på fiskben tyder dock på att 
fisken kommer från västra Östersjön snarare än 
Kattegatt eller Nordsjön. Ljungaviken ligger på 
andra sidan Sölvesborgsviken från Sölvesborgs 
slott och har kanske snarare att göra med denna 
än staden. Räkenskaper över sjöfart till och från 
Sölvesborg under perioden visar att merparten 
av skeppen seglade till och från Köpenhamn 
(Milton 1994: 318). Kanske var det så att fisken 
kom med ett av dessa skepp från den danska 
huvudstaden. Uppteckningar från 1600talet 
visar även att fisk som torsk och vitling importe
rades till Sölvesborg (Milton 1994: 292).

korna på sållen (fig. 28). Det är därför osäkert 
ifall skärkniv hade någon ekonomisk betydelse, 
men troligen rör det sig om bifångst. 

Även om ålben inte utgör någon större an
del av det totala fiskbensmaterialet är ålen mer 
frekven t före kommande än vad den är i många 
and ra skånska medeltida fiskbensm aterial och är 
från kvart eret Zebran nästan lika vanlig som sill 
(tabell 5, fig. 27). Detta kan tyda på att ålfis
ket i Sölvesborg och på Lister även redan under 
1200talet hade viss betydelse, så som senare 
under 15001600tal med landgille i form av ål 
som skulle levereras till Sölvesborgs slott (Milton 
1994: 282 ff).

I benmaterialen från kvarteret Uttern finns 
inga fiskben tillvaratagna och från Sölvesborgs 
slott endast ett ben från gädda. Från Ljungavi
ken andra sidan av Sölvesborgsviken påträffa
des 2010 en lerbottenliknande anläggning med 
ett stor mängd fiskben, vilka har 14Cdaterats 
till 1500tal efter korrigering av reservoaref
fekt. Fiskbenen från anläggningen uppvisar 
ett annat slags fiske med 96 % torskfisk var av 
86 % torsk (fig. 27). Endast enstaka ben före
kommer från bräckvattensfisk som gädda och 
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Fiskbenen från kvarteret Zebran kommer 
alla från mindre fiskar, vilket tyder på ett lokalt 
fiske och snarast med nät eller mjärdar. I ben
materialet finns det inga fiskarter som endast 
förekommer i saltare hav och inte heller några 
st or a torskar på över 1 meter, vilket ibland kan 
ses som indikation på importerad torkad fisk 
från Västerhavet. Alla gäddben kom från för
hållandevis små fiskar med en längd på under 
50 cm. Beräkning av totallängden på torsk visar 
att de varierat mellan 3155 cm med en medel
längd på 40 cm (fig 29). Detta är relativt typiskt 
för medeltida fiskbensmaterial där det finns en 
stor andel sill som exempelvis från själländska 
Tårnby. Detta tolkas vanligen som att torsken 
främst utgör bifångst vid sillfisket (Cardell 
2005, Enghoff 2005: 477). Även fisken från 
Ljungaviken kommer från småtorsk varav flera 
mycket små fiskar på 14 cm (fig 29). Förekom
sten av de mycket små torsk arna kan förklaras 
med att finmaskigt såll på 0,5 mm användes vid 
tillvaratagande av fisk från Ljungaviken. De få 
torskarna över 40 cm från Ljungaviken tyder 
på ett detta representerar att delvis annorlunda 
fiske än från kvarteret Zebran och Tårnby.

Huruvida den mindre torsken och en stor 

del av övrig fisk från kvarteret Zebran skall 
tolkas som bifångst vid sillfiske är dock något 
tveksamt. Problemet är att det förekommer 
ovanligt lite sill i fiskbensmaterialet trots goda 
bevaringsför hållande för fiskben och idogt vat
tensållande. Det inte uteslutas att sill har sal
tats och konsumerats på annan plats, men ifall 
omfattande sillfiske har bedrivits borde nog mer 
spår efter sill ha påträffats i kvarteret Zebran.

Det finns i fiskbensmaterialet inga tydliga 
spår efter ett omfattande sillfiske som skulle 
kunna ha med grundandet av staden att göra, 
utan det verkar snarast röra sig om ett varierat 
hushållsfiske. Uppgifter från 1600talet visar att 
sillfisket åtminstone under denna period inte var 
omfattande i Sölvesborg och ingen sill exporte
rades utan fick importeras (Milton 1994: 292). 

Avfallshantering
Den anatomiska fördelningen för nötkreatur 
med på en stor andel ben från huvudet (51 %) 
i form av benfragment från kraniet och under
käkar samt en relativt stor andel (24 %) mellan
hands/fotsben och tåben utgörs av kroppsdelar 
som kan tolkas som slaktavfall (fig 30). 

Fig. 30: Anatomisk fördelning av nötkreatur och svin från kvarteret Zebran baserat på antal benfragment.
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Svin uppvisar en annan anatomisk fördel
ning. Även ifall en relativt stor andel kraniefrag
ment och underkäkar från huvudet (32 %) finns 
representerade, så förekommer även en stor 
andel köttrika kroppsdelar, som bålen (23 %), i 
form av främst revben, och övre extremitet (35 
%). Benmaterialet från svin u tgörs av en jämn 
representation av olika kroppsdelar och repre
senterar snarast hela djur som har slaktats följt 
av konsumtion och slängande av matavfall (fig. 
30).

Från får och get finns färre ben, vilket inne
bär att den anatomiska fördelningen och är mer 
problematisk att tolka, men representerar sna
rast, liksom för svinen, slakt och konsumtion av 
hela djur.

Den anatomiska fördelningen av fiskben 
från både huvud, skuldergördel och kotor tyder 
på att det rör sig om hela fiskar. Snarare än fisk
ben efter rensning eller annat processande av 
fisk, verkar det röra sig om allt från rensande 
till matrester av fisk. Från torsk, där det största 
fiskbensmaterialet finns, är det tydligt att den 
anatomiska fördelningen representerar hela 
fiskar, liksom även från kvarteret Blekhagen i 
Lund och fiskanläggningen från Ljungaviken. 

Skärmärken och huggspår visar att underkä
kar systematiskt styckades från huvudet. Spår 
finns även från när hornkvickar höggs från 
pannbenet. Flera av mellanhands och fotsbe
nen har slagmärken och har ibland kluvits för 
att komma åt märgen, dock finns kompletta 
ben som visar dessa ben ibland kasserades hela. 
Det är troligen så att styckade av underkäkar 
från huvudet och tillvaratagande av tunga och 
kanske hjärnan samt klyvande av metapodier 
för att ta till vara märgen skedde i samband 
med slakten. Det fann alltså ingen anledning 
att efter detta tillvaratagande föra in dessa ben i 
köket och tillaga dessa delar. På så viss kan ben 
från huvudet och nedre extremiteter klassifice
ras som slaktavfall, men det är viktigt att betona 
att detta inte var delar som kasserades. Tåbenen 
tycks däremot inte ha haft någon kulinarisk 
betydelse under medeltid.

I benmaterial finns även andra delar kropps
delar från bålen och övre extremitet, som sna
rast skall betraktas som matavfall. Troligen 
representerar benmaterialet från nötkreatur till 
stor del rester efter slakt och den primära upp
styckningen av nötkreaturen tillsammans med 
en mindre del matavfall.
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Fig. 31: Anatomisk fördelning av torsk från kvarteret Zebran i jämförelse med Ljungaviken (Pehrson 2014), kvarteret Blek-
hagen, Lund (Cardell opublicerad) och Schleswig (Heinrich 1987).
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Fig. 32: Kastben från kvarteret Ze-
bran (mitten i bild) påträffad i en grop 
(2205) tillverkad av tåben från nötkre-
atur i jämförelse med två rekonstru-
erade kastben. I hålet har en bit metall 
suttit för att ge tyngd till kastbenent, 
men som har trillat bort.

avfall, fiskfjäll tyder på att fisk har fjällats och 
rensats medan ben från foster och späddjur kan 
även tolkas som komma från kadaver. På flera 
ben finns spår efter etsning av magsyror och 
alltså ben som hundar svalt och sedan kommit 
ut med exkrement. Allt detta kan även tänkas 
ha utgjort avfall som slängts i gödselstackar för 
att sedan utnyttjats som gödning vid odling. 

Den relativt höga andelen gnagmärken visar 
att hundar har haft tillgång till benen en tid 
innan de har hamnat i kulturlagren. Andelen 
ben med spår efter trampling är relativt låg, 
vilket tyder på att benen i begränsad omfattning 
har legat framme en längre tid på hård markyta 
och har sparkats runt av fötter och hovar. Ben
materialet med en mindre andel starkt vittrade 
ben samt välbevarade fiskben och även fiskfjäll 
tyder på att benen relativt snabbt bör ha hamnat 
marken och täckts över relativt omgående. I 
ben material finns även en relativt stor andel ben 
där det finns anatomisk passning och där mjuk
vävnad har hållit ihop benen, vilket tyder på att 
benen inte har störts allt för mycket av biotur
bation när de väl har hamnat i lagren. Detta 
tyder att ifall odling bedrivits i lagren så ha tro
ligen inte skett någon omfattande plöjning utan 
snarast trädgårdsodling där benen begränsad 
utsträckning har blandats om. 

Ifrån medeltida Schleswig är den anatomiska 
fördelningen av torsk annorlunda med få ben 
från huvudet och istället främst kotor och ben 
från skuldergördeln, vilket representerar kon
sumtion av importerad torkad stockfisk (fig. 
31). I kulturlagren påträffades även en relativt 
stor mängd fiskfjäll, vilket kan tolkas som att 
fisk har fjällats och rensat i närheten. Merparten 
av fiskfjällen kommer från abborre, men detta 
beror snarast på att just fjäll från abborrfisk är 
motståndskraftiga och har ett karaktäristiskt 
utseende som gör att de är enkla att identifiera. 
Fiskfjäll förekom från andra fiskarter, men dessa 
har inte varit möjliga att identifiera.

Förekomst av enstaka hornkvick från nötkre
atur, får och get kan betyda att visst hornhant
verk har skett på platsen, men snarast för hus
behov än specialiserad hantverk. I grop (2205) 
yngre än lager 101 på träffades ett kastben av 
tåben från nötkreatur till käglespel som visar på 
andra aktiviteter som lek eller spel. Från lager 
101 finns ett tåben från nötkreatur med hugg
märken, som kan vara ett förarbete till kastben 
till kägelspel (fig. 32).

I benmaterialet finns en del typer av avfall 
och aktiviteter som man kan tänkas ville  ha en 
bit från bebyggelsen på exempelvis en bakgård. 
Den höga andel ben från huvudet och mell
an fotsben av nötkreatur kan tolkas som slakt



52

Godstyper

Östersjökeramik
Den äldsta godstypen som påträffades vid under
sökningen var östersjökeramik. Keramiktypen 
dateras normalt inom intervallet 1000 till 1200, 
men kan förekomma både tidigare och senare 
än denna period. Östersjökeramik tillverkades i 
Skandinavien, men det är okänt om keramiken 
i Blekinge framställdes lokalt eller om den kan 
från exempelvis Skåne. I kvarteret Zebran på
träffades endast en skärva östersjökeramik (fig. 
32). Skärvan hade ett relativt grovt gods och den 
var ornerad med en linje. Kärlet var bränt i en 
reducerande atmosfär, vilket gav det en mörk 
färg. Skärvan påträffades i G1699 i kulturlager 
L102. Med hänsyn till att skärvan är en buk
skärva har den inte kunnat dateras närmare än 
tidig medeltid. 

Yngre reduktionsbränt gods
En av de äldsta godstyperna som uppträder i 
fyndmaterialet är yngre reduktionsbränt gods. 
Den reducerade bränningen medförde att 
kerami ken blev svart och därför har keramiken 
även benä mnts för yngre svartgods. Godsty
pen har sina rötter i det kontinentala keramik
hantverket och sannolikt var Tyskland det land 

Keramik

Inledning
Eftersom keramik är en typ fynd som kan säga 
mycket både om datering och om yttre kontak
ter valdes att låta Torbjörn Brorsson, Kontoret 
för K eramiska studier, göra en genomgång av 
keramik m aterialet. Analysen ingick inte i den 
ursprungliga undersökningsplanen eftersom 
någon keramik inte påträffades vid förunder
sökningen. Då ett litet men intressant kera
mikmaterial framkom vid slutundersökningen 
valdes att omvandla en del av rapporttiden för 
att göra denna analys. Brorssons redovisning 
följer i detta avsnitt.

Vid arkeologiska undersökningar i kvarteret 
Zebran i Sölvesborg påträffades 51 keramik
skärvor med en total vikt av 554 g (tabell 6). 
Keramikmaterialet från undersökningen har 
daterats från tidig medeltid fram till 1800talet. 
Trots att materialet är begränsat är det varierat 
men utgörs till stor del av skandinavisk keramik. 
Keramiken har registrerats i Intrasis, och föl
jande variabler har noterats; antal skärvor, vikt, 
godstyp, kärldel, kärltyp, dekor, glasyrfärg, typ 
av glasyr, mynningsform, form på rörskaft och 
ben samt en preliminär datering har angivits för 
varje skärva. 

Keramiktyp Vikt (g) Antal

Östersjökeramik 1 1

Yngre reduktionsbränt gods 32 3

Äldre glaserat rödgods 53 3

Yngre glaserat rödgods 367 29

Oglaserat rödgods 13 1

Stengods 44 7

Vitgods 2 1

Fajans 1 1

Flintgods 41 5

Sammanlagt 554 51

Tabell 6. Keramiken från kv. Zebran var varierad och bestod 
av 51 skärvor från tidig medeltid fram till 1800-talet. 

Fig. 33: Vid undersökningen i kv. Zebran påträffades en 
skärva östersjökeramik. Skala 2:1.
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Fig. 34: Exempel på Skandinaviskt äldre glaserat rödgods 
och yngre reduktionsbränt gods från kvarteret Zebran. 

påträffades i kulturlager L101. Två av skärvor
na (F921, F934) har tillhört en kanna och den 
tredje skärvan (F940) kan ha tillhört en kruka 
eller en trebensgryta. Sam tliga har bedömts vara 
skandinaviska. Skärvornas datering bör ligga 
inom den ovan nämnda generella dateringen 
från 1200 till 1400 med en viss marginal.

Yngre glaserat rödgods
Till skillnad från det äldre glaserade rödgods var 
det yngre försett med glasyr på insidan. De vanli
gaste keramiktyperna var trebens grytor, krukor 
samt fat och skålar. Generellt dateras godstypen 
från 1400 till omkring 1900. Det yngre glas
erade rödgodset från kvarteret Zebran kan för
delas på trebensgrytor, fat, skålar, och krukor. 
Det totala antalet var 29 skärvor, vilket innebär 
att mer än hälften av skärvorna från undersök
ningen var av godstypen. Samtliga skärvor har 
bedömts vara skandinaviska och det finns inget 
som indikerar några importerade föremål från 

som försåg Skandinavien med keramiken. De 
tidigaste fynden i Skandinavien har placerats i 
mitten av 1100talet, och i kv. Tegnér i Lund har 
det yngre reduktionsbrända godset daterats från 
1100talet och fram till 1400talet (Gaimster 
1996). I Halmstad påträffas även denna typ i 
förhållande rikliga mängder långt upp i 1400
talet (Augustsson 1985:79). I kv. Liljan i Malmö 
har yngre reduktionsbränt gods daterats från 
senare delen av 1100talet till 1400talet (Brors
son 2005a:86). Det yngre reduktionsbrända 
godset användes som kokkärl och kannor. Vid 
unde rsöknin gen påträffades tre skärvor yngre 
reduktionsbränt gods (Fig. 2). Två av skärvorna 
(F923, F924) framkom i L101 och den tredje 
skärvan (F922) påträffades som lösfynd intill 
de båda andra. Skärvorna har sannolikt tillhört 
kannor. Skärvorna kan inte dateras närmare 
än typens generella datering till perioden från 
1100 till 1400talet.

Äldre glaserat rödgods
Ytterligare en av de äldre godstyperna från 
undersökningen utgörs av äldre glaserat röd
gods. Det är en godstyp som normalt domine
rar de högmedeltida keramikmaterialen i Sve
rige och Danmark. Keramiken kom initialt från 
Västeuropa, där bland annat Holland, Belgien 
och delar av Tyskland var viktiga kontaktom
råden för Skandinavien. Man började också 
producera sydskandinaviskt rödgods, men vår 
kunskap om denna produktion är begränsad. 
Äldre glaserat rödgods brukar i allmänhet date
ras till intervallet mellan 1200 och 1400, men 
senare forskning har visat att både dessa gränser 
bör förskjutas i tid och att brukningstiden var 
betydligt längre. De tidigaste fynden från exem
pelvis kv. Tegnér i Lund och kv. Liljan i Malmö 
kan förläggas till slutet av 1100talet (Gaimster 
1996:87; Brorsson 2005a:87). I Halmstad upp
hörde man att använda det äldre glaserade 
rödgodset under andra hälften av 1400talet 
(Augustsson 1985:82). Keramiken utkonkurre
rades av importerat stengods och av yngre glas
erat rödgods. I kvarteret Zebran påträffades tre 
skärvor äldre glaserat rödgods (fig. 33). Samtliga 
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peiska marknaden. Det totala antalet stengods
skärvor från kvarteret Zebran var sju stycken. 
Andelen var 14 % av hela keramikm aterialet, 
vilket är normalt. Samtliga skärvor har tillhört 
krus och de produktioner som identifierats är 
Siegburg, Raeren, Westerwald samt Rhenom
rådet. De två tidigaste skärvorna (F942, F948) 
bör ha tillhört krus från Siegburg och dessa 
framkom i grop A854 samt i L102. Skärvorna 
har daterats till 1500 och möjligtvis första 
delen av 1600talet, men man kan inte utesluta 
att de är något äldre. En skärva (F935) med blå 
och vit glasyr har klassificerats som Westerwald, 
och denna har daterats till 1600talet. Skärvan 
fanns i L101 och i detta lager har även en skärva 
(F931) från Raeren påträffats. Även denna bör 
vara från 1600talet. 

Yngre glaserat vitgods
Det yngre glaserade vitgodset är en godstyp som 
huvudsakligen framställdes i västra Tyskland 
och Holland. Som namnet antyder var godset 
vitt, och oftast hade det en klar grön eller gulak
tig glasyr på insidan. Det dateras från 1500talet 
till 1700talet.Vid undersökning påträffades 
endast en liten skärva (F936) i G1807. Skärvan 
har daterats inom intervallet 1550 till 1700 och 
den kom troligtvis från Tyskland eller Holland. 

Fajans
Fajans är benämningen på ett lergods som är 
täckt med en ljus ogenomskinlig glasyr. Namnet 
kommer från den italienska staden Faenza där 
man under renässansen tillverkade denna typ 
av keramik. Under 1500talet ökade produktio
nerna av fajans, men först under slutet av 1600
talet blev fajans vanligt i Skandinavien är då var 
det främst de holländska Delftproduktionen 
som dominerade. Syftet med keramiken, med 
det ljusa godset och fantasifulla mönster, var att 
efterlikna porslin. Fajans var billigare än pors
lin och kom under 1700talet att produceras i 
stor omfattning. Mot slutet av århundradet tog 
emellertid flintgodset över fajansens betydelse. 

Vid undersökningen påträffades endast en 
fajansskärva (F947). Skärvan hade en vit glasyr 

exempelvis Holland eller Tyskland. Därmed får 
man anse keramikmaterialet vara relativt enkelt. 
De olika kärlformerna är daterande och exem
pelvis kan trebensgrytor dateras inom interval
let 1400 till 1750 medan fat och skålar började 
bli vanliga under senare delen av 1500talet. 
Formen på två rörskaft till treb ensgrytor visar 
att det finns keramik från 1600 och 1700talen 
i kvarteret Zebran, vilket även stöds av förekom
sten av fat och skålar. Överhuvudtaget förefaller 
det yngre glaserade rödgodset vara från i huvud
sak 1600 och 1700talen, vilket även stöds av 
andra godsgrupper. 

Oglaserat rödgods
I odlingslager L100 påträffades en skärva o glas
erat rödgods (F915). Med hänsyn till avsakna
den av glasyr kan skärvan inte klassificeras som 
ett äldre eller yngre rödgods, men troligtvis är 
den samtida med yngre glaserat rödgods och det 
kan dateras fån mitten av 1500talet till modern 
tid. 

Protostengods (CI)
Det kan noteras att det inte påträffats någon 
skärva protostengods. Denna typ av keramik 
dateras normalt inom intervallet 1275 till 1400. 

Stengods (CII)
Utvecklat stengods kan dateras från senare 
d el en av 1300talet och det blev snabbt en bety
dande godsgrupp i södra Skand inav ien. Godset 
brä n des i cirka 13001400 ºC, varvid kärlgod
set blev hårt och magringskornen inte längre 
kunde urskiljas. Det medeltida och tidig efterr
eformatoriska stengodset var en importv ara. 
Den äldsta stengodstillverkningen i Sverige kan 
placeras till 1700talet. Det viktigaste medel
tida och efterreformatoriska produktionscentret 
var Rhenområdet i västra Tyskland. Den bety
dande importen av stengods till Skandinavien 
kan kopplas till den tyska Hansan (Gaimster 
1997:64 ff.). Genom det nätverk som byggdes 
upp av o rganisationen fick de tyska stengods
keramikerna även tillgång till den nord eu ro
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dinavien kan man se att keramikmaterialet 
från kvarteret Zebran är relativt enkelt. Det är 
mycket likartat med keramiken som framkom 
vid undersökningar i kvarteret Uttern i Sölves
borg år 1988 (Söderberg 1992:21). I kvarteret 
Uttern fanns dock inte någon östersjökeramik 
och andelen stengods var högre än i kvarteret 
Zebran. Detta kan ha med de båda platsernas 
något skilda dateringar men skulle kunna indi
kera att tomten i kvarteret Uttern beboddes av 
någon av högre social rang än de som bodde i 
kvarteret Zebran särskilt under tidig efterrefor
matorisk tid. Man kan notera att förutom sten
godset och det yngre reduktionsbrända godset 
var andelen importerade kärl på kvarteret 
Zebran mycket liten. Exempelvis var både det 
yngre och äldre glaserade rödgodset sannolikt 
skandinaviskt, vilket vittnar om att hushållen 
tillhört samhällets medelskikt. 

Med hänsyn till att det medeltida keramik
materialet från undersökningen är så begränsat 
är det inte möjligt att göra några kvantitativa 
jämförelser med andra städer och byar i södra 
Skandinavien. Dock kan man notera att andelen 
yngre reduktionsbränt gods och äldre glase
rat rödgods är lika, vilket det exempelvis inte 
är i Kalmar, där det reduktionsbrända godset 
är i majoritet (Brorsson, manus). Dock var det 
tvärtom i flera städer och byar i Skåne, där det 
äldre glaserade rödgodset dominerade (Brorsson 
2005b:Fig. 10). Under efterreformatorisk tid på 
kvarteret Zebran utgjorde det yngre glaserade 
rödgodset cirka 75 % av keramikmaterialet 
och andelen stengods under denna tid var 18 
%. Keramikmaterialet från perioden har vissa 
likheter med keramikmaterial från Malmö, 
Lund och Trelleborg medan städer som Hel
singborg och Landskrona och byarna i västra 
Skåne hade en mindre andel stengods (Brors
son 2005b:Fig. 11). Sammansättningen liknar 
även keramiken från kvarteret Valnötsträdet 8 
i Kalmar, men här fanns en mycket stor andel 
importerat rödgods och fajanser samt majolika, 
vilket gör att Kalmarmaterialet avviker från de 
övriga (Brorsson, manus). Dock kan man notera 
att andelen yngre glaserat rödgods och stengods 
från kvarteret Valnötsträdet påminner om de 
övriga städerna, inklusive Sölvesborg. Utifrån 

och den har daterats till perioden 1550 till 1750, 
men dess proveniens kan inte bestämmas. Skär
van påträffades i L102. 

Flintgods
Flintgodset utgör ett eftermedeltida inslag, och 
godstypen dateras efter 1750. Även detta pro
ducerade sannolikt för att efterlikna porslinet. 
En avgörande skillnad mellan flintgods och 
porslin är att flintgodset är betydligt mjukare 
och lerorna tål inte lika höga temperaturer som 
porslinslerorna. I Sverige blev flintgodset på kort 
tid dominerande med bland annat fabriker som 
Marieberg, Rörstrand och Gustavsberg. Vid 
undersökningen i kvarteret Zebran påträffades 
fem skärvor i L101 samt som lösfynd. Kerami
ken hade en tryckt dekor och utgjordes delar av 
en skål och ett fat.

Sammanfattning
Den äldsta keramiken på platsen är en skärva 
östersjökeramik från tidig medeltid. Det är inte 
möjligt att bestämma om skärvan är från 1000 
eller 1100talet. Nästa fas i keramikmaterialet 
utgörs av det hög eller senmedeltida skedet där 
dateringen av yngre reduktionsbränt gods och 
äldre rödgods ger en datering till perioden 1100
tal till 1400tal. Keramiken ger här en bred date
ring och det hade varit önskvärt om några andra 
fynd som exempelvis mynt hade bidragit med 
information om dateringsbilden. Keramiken 
från perioden påträffades nästan uteslutande i 
kulturlager L101. 

Nästa fas kan sannolikt förläggas till 1500 
och 1600talen och materialet utgörs av sten
gods och yngre glaserat rödgods. Därmed saknas 
keramik från mitten av 1400talet och ungefär 
100 år framåt, men generellt är detta en period 
som är svagt representerad i keramikmateria
len i södra Skandinavien. Det skall emellertid 
noteras att det finns Siegburgstengods i kera
mikmaterialet, vilket kan vara från 1400talet, 
men det har daterats till 1500 och 1600talen. 
Slutligen finns det relativt modernt material 
från senare delen av 1700talet och 1800talet. 

I jämförelse med andra platser i södra Skan
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koncentrationer. I Sölvesborg har tegel använts 
vid uppförandet av Nicolaikyrkan och klostret. 
Marit Anglert antar att kyrkans kor tillkommit 
som ett fristående kapell under 1300talet vilket 
i så fall är stadens äldsta bevarade tegelbyggnad 
(Anglert 1984:36). I kvarteren norr kyrkan har 
även påträffats lämningar efter en tegelugn 
(Anglert 1984:16). Förmodligen ska teglet som 
påträffades i kvarteret Zebran ses som exempel 
en spridd förekomst av tegelflis som antagligen 
funnits inom hela staden åtminstone från 1300
talet och framåt. 

Järn och slagg
Det gjordes få fynd av järn i lager L101 och 
L102. Enbart 11 järnföremål påträffades förde
lade på 7 fyndposter. Några av järnfynden var 
spikar men de flesta var obestämda mindre, 
avlånga järnföremål. Efter registrering kassera
des samtliga järnfynd. Enbart en slaggbit påträf
fades vid undersökningen. Det fanns alltså inget 
som tydde på att smide eller järnhantering skett 
inom undersökningsområdet.

Fynd i bergart
I L101 påträffades en depå med 7 stycken 
avlånga skifferämnen (F952). Dessa hade en 
längd av 36 till 48 cm, enbredd av 510 cm och 
en tjocklek av omkring 5 cm . Ämnena hade 
rektangulär eller kvadratisk form i genomsnitt 
och vägde ungefär 700 gram var. Sammanlagt 
hade de en vikt av 10070 g. Längden antyder 
att det rör sig om ämnen till liebrynen. Flera av 
skifferämnena låg staplade tillsammans men 
några hade även flyttats någon meter bort från 
depåplatsen som låg i den södra delen av L101 
(fig. 37). Förmodligen har ämnena lagts undan 
men av någon anledning hämtades de aldrig. 
Det finns inte anledning att se depån som spår 
efter hantverksaktiviteter på platsen utan för
modligen har ämnena lagts undan på en plats 
en bit bort från bebyggelsen. 

I L101 påträffades även en mindre, oval  stra
nd sten med en polerad yta på ena sidan  (F815). 
Förmodligen är detta en mindre glättsten.

jämförelsen med andra städer och byar i Sölves
borg, Skåne och Småland kan man konstatera 
att keramikmaterialet på kvarteret Zebran är ett 
normalt stadsmaterial från medeltid och efter
reformatorisk tid. 

Bränd lera och tegel 
Vid rutgrävningen i kulturlagren togs all bränd 
lera, tegel och kalkputs tillvara. Tanken med 
detta var att kunna ringa in eventuella byggnads 
eller anläggningslager. Sammanlagt tillvaratogs 
460 fragment av bränd lera med en sammanlagd 
vikt av 1142 g. Bitarna av bränd lera var små och 
förhållandevis fragmenterade med en genom
snittlig vikt av 2,5 g. Ett mindre antal bitar hade 
avtryck av kvistar, grenar eller finare växtmateri
al. De flesta bitar hade dock avlånga och ofta lite 
böjda former vilket är vanligt när det rör sig om 
lera från lerklinade väggar. Det fanns inte några 
sintrade eller förslaggade bitar. Spridningen av 
den brända leran var jämn och det gick inte att 
urskilja några koncentrationer (fig. 35). Visserli
gen fanns mer bränd lera i L101 än i L102 men 
detta verkar följa tendensen för fyndspridningen 
i allmänhet. Det förefaller rimligt att tänka sig 
att den brända leran i huvudsak kommer från en 
intilliggande bebyggelse. Rikliga fynd av bränd 
lera i kvarteret Uttern tolkades som rester efter 
korsvirkeshus (Söderberg 1992:18).

I kulturlagren fanns även ett inslag av tegel. 
Sammanlagt tillvaratogs 937 g fördelat på 163 
fragment. Medelvikten per fragment var större 
än för den brända leran, 5,5 g, men även teglet 
var kraftigt fragmenterat och förekom sällan i 
bitar större n 23 centimeters storlek. Ofta var 
det svårt att se skillnad på tegel och magrad 
bränd lera. Även en mindre mängd kalkputs 
påträffades vid rutgrävningen. Teglet förekom 
både i L101 och L102 och generellt sett fanns 
inte några lager eller kontexter som var helt utan 
inslag av tegel. Eftersom teglets former inte var 
bevarade kan man inte säga särskilt mycket om 
dess karaktär. Det fanns inte något som talade 
för att teglet skulle vara yngre än fyndmateria
let i övrigt. Fyndspridningen för teglet påminde 
om den för den brända leran men var något 
glesare (fig. 36). Inte heller här framträdde några 
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Fig. 35: Fyndspridning för bränd lera
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Fig. 36: Fyndspridning för tegel
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Flintfynden 
Inom undersökningsområdet påträffades sam
manlagt 23 flintor. Dessa tillvaratogs såväl i 
matjordslagret som i kulturlagren och sanden 
under kulturlagren. Eftersom flintföremål ofta 
har påträffats vid undersökningar i staden, och 
även påträffades vid förundersökningen, så 
fanns en viss vaksamhet på att det skulle kunna 
komma ytterligare flintfynd vid slutundersök
ningen. Därför grävdes även sandlagren under 
de medeltida kulturl agren, L103 och L104, i ett 
antal rutor. Av de flintor som påträffades var 
det enbart två stycken som påträffades i dessa 
underliggande lager och ytterligare någon flinta 
kom vid den avslut ande avbaningen då de med
eltida lagren togs bort. Flintfynden hade en 
förhållandevis jämn spridning inom hela under
sökningsområdet.

De flesta flintorna kunde inte ges någon när
mare datering. I L102 påträffades två spånfrag

Övriga fynd
Vid undersökningen tillvaratogs även ett min
dre antal fynd av senare karaktär. I en av de 
större sentida groparna i undersökningsområ
dets norra del fanns rikligt med kakelugnsfrag
ment i fyllningen. Några kakelbitar med en tunn 
flytande grön färg på en ljus botten tillvaratogs 
som exempel. Ett fåtal fynd av glas påträffades is 
samtliga fall förefaller det röra sig om senare glas. 
I stenpackningen A1743 i undersökningsområ
dets södra del påträffades ett nålhus tillverkat av 
ben (F142). Detta hade en dekor av utvändigt 
svarvade refflor. I A1743 påträffades även föns
terglas och anläggning innehöll fyndmaterial 
som föreföll vara från 16 1700talet. Kritpipor 
förekom i odlingslagret och ett fragment påträf
fades även vid rutgrävningen där den förmod
ligen hör samman med en störning. I matjord
slagret påträffades även ett mindre skospänne i 
brons troligen från 1700talet (F821).

Fig. 37: I kulturlagret hittades en depå med skifferämnen till liebrynen.
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fades ovanpå littorinasanden, på en nivå av ca 
1,2 m ö h, så bör de ha blivit omdeponerade. 
Även den senneolitiska pilspetsen är svårförkla
rad ef tersom kustlinjen vid senneolitikums slut 
låg ca 4 meter över dagens havsyta (Persson, 
Broström & Nilsson i manus). Det är värt att 
notera att det i SHM s̀ samlingar finns en större 
flathuggen flintspets med urnupen bas som hit
tades tillsammans med ett spån vid anläggan
det av järnvägen i Sölvesborg (SHM 9884). Var 
dessa fynd påträffades mer exakt är oklart men 
kanske har det funnits en senneolitisk boplats 
på det höjdparti mellan Stortorget och stranden 
som idag korsas av järnvägen.

Stenålderns lämningar inom Sölvesborgs 
stad är intressanta men, som tidigare nämnts, 
förefaller det som om dessa i huvudsak är loka
liserade till de högre nivåerna i området. De 
flintfynd som påträffades i kvarteret Zebran gav 
därför inte särskilt mycket ny kunskap om sten
ålderns lämningar i staden.

ment (F897) som bör vara från meso lit isk tid. 
I samma lager påträffades även en flathuggen 
pilspets med urnupen bas som kan dateras till 
senneolitisk tid (F881, fig.38). Pilspetsen var 
välgjord och helt intakt. Båda fynden är svårför
klarade med tanke på nivån över havet. Meso
litiska fynd är från tiden före littorinahavet 
vilket innebär att sådana, om de förekommer på 
lägre nivåer oftast är övertäckta med sjösand av 
samma typ som utgjorde markytan i kvarteret 
Zebran. I Sölvesborgstrakten gick littorinahavet 
upp till en nivå av ca 7 meter över nuvarande 
havsyta (Persson, Broström & Nilsson i manus). 
Vid undersökningen i kvarteret Zebran togs i 
slutskedet upp ett djupschakt för att kontrollera 
de underliggande naturliga lagren. Man kunde 
då konstatera att sanden i schaktets botten var 
sjösand och att det fanns djupa lager med sand, 
silt och organiskt material som, åtminstone i 
sin övre del, bör ha avsatts under littorinahavets 
tid (fig.39). Eftersom de aktuella fynden påträf

Fig. 38:Flathuggen pilspets med urnupen bas som påträffades i L102.
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Fig. 39: Ett mindre djupschakt togs upp i slutet av undersökningen. Här fanns olika skikt med sand, silt och horisonter med 
organiskt material ned till tre meter djup.
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ner. Eftersom jorden också innehåller förkolnat 
material som inte bryts ner, så kan det efterhand 
uppstå en avsevärd ålderskillnad mellan detta 
material och det oförkolnade materialet i jorden. 
Så länge jordlagret står i kontakt med en bevuxen 
markyta så tillförs det fröer från vegetationen 
och berikas med en så kallad fröbank – ett lager 
med fröer med olika förmåga att ligga vilande i 
väntan på att röras upp till markytan och börja 
gro. Efterhand dör fröbanken av och börjar 
brytas ner, men berikas kontinuerligt så länge 
kontakten med den ovanstående vegetationen 
bibehålls. 

Lager 101 och 102 överlagras av en odlings
horisont, kallad lager 100. Det går inte att avgöra 
huruvida bioturbationen i lager 101 och 102 bör
jade innan eller efter lager 100 tillkom, möjligen 
har den ägt rum både innan och efter. I vilket 
fall är det viktigt att se att maskomrörningen på
verkat det mindre obrända organiskt materialet i 
jorden, men inte t.ex. de förkolnade sädeskornen 
och benen. Dessa ligger sannolikt in situ efter 
deponeringen, eller efter lagrets senaste omrör
ning i samband med t.ex. jordbruk.

Makroskopiska analysresultat
I tabell 7 har en del av materialet (det som inte 
är förkolnade fröer och frukter) kvantifierats 
enligt en grov relativ skala 13 prickar, där en 
prick innebär förekomst av enstaka (ca 15 st) 
fragment i hela provet. Två prickar innebär att 
materialet är vanligt – att det i stort sett hittas 
i alla genomletningar av de subsamplingar som 
görs. Tre prickar innebär att materialet är så van
ligt att de kan sägas vara ett av de dominerande 
materialen i provet och man hittar det var man 
än tittar. 

Det kvalitativa innehållet av makroskopiskt  
material styrs i hög utsträckning av en handfull 
tafonomiska faktorer kopplade till de avfallskäl
lor varifrån materialet som bygger upp kulturla
gren härstammar, huvudsakligen från byggna
tion och hantverk (träflis, kol, kalkbruk etc.), 
djurhållning (växter från ängs/betesmiljö), kök 
(träkol, matrester och latrinavfall). Därtill kom

Kvartärgeologisk analys
Eftersom många av undersökningens frågor kre
t sade omkring vad lagren representerade och hur 
miljön tidigare har kunnat se ut på platsen var 
den kvartärgeologiska analysen viktig. Denna 
utfördes av Jens Heimdahl som skrivit det föl
jande avsnittet. Metod omkring provtagning 
och analys finns redovisat under metodavsnittet.

Kvartärgeologisk beskrivning av jorden 
i påsarna

•  Lager 101: Humös sand (med ursprung i 
svallsand) med stark smulstruktur. D.v.s . jorden 
är aggregerad i små klumpar eller smulor som 
är svåra att sönderleda. Sådan struktur visar att 
jorden bearbetats av daggmask.

•  Lager 102: Humös sand (med ursprung i 
svallsand) med stark smulstruktur. Inslaget av 
humöst material är större än i 101. Andelen trä
kol är lägre. Det större humösa inslaget är den 
egenskap som gjort att detta lager upplevts som 
”torvigare”.

•  Lager 103: Sand med inslag av humöst ma
terial.

•  Lager 104: Sand med inslag av humöst ma
terial.

Jordinnehållets källvärde och tafonomi
Den provtagna kulturlagerstratigrafin utgörs 
av utbredda lager som definierats med diffusa 
kontakter som visar att de utsatts för bioturbation 
postdepositionellt. D.v.s. de diffusa övergång
arna mellan lagren har orsakats av jordlevande 
organismer som grävt runt i dessa efter det att 
själva materialet hamnat på platsen. Detta märks 
också genom jordens starka smulstruktur i lager 
101 och 102.

En biologiskt omlagrad jord är en miljö i vilket 
ömtåligt organiskt material snabbt bryts ner, och 
mer motståndskraftigt material (t.ex. vissa fröer) 
kan anrikas, men så småningom också bryts 
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Datering
Volym/l 2,5 3 2,8 3 2,5 2,7 2,8 2 3 2,5 3 2,6 2,9 3 3 2,5 1 2,5

Trä ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
Pinnar/kvistar/knoppar ● ● ●
Stamdelar örter ● ● ●
Rottrådar ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●● ●●● ●● ● ●● ●●●
Träkol ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●●
Strådelar halm ● ●
Agndel skalkorn (Hordeum v.v .) ●
Örtfragment ●● ●●

Jordlevande svamp Cenococcum geophilum ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ● ●● ●
Mossa Mossa (olika arter) ●●

Fjädermyggor (Chironomidaea) ●●
Snäcka ● ● ● ●●
Daggmaskkokonger ●
Läderfragment ●
Smältor ● ●
Metallsmältor ●● ● ● ●● ● ● ●●
Smidesloppor ● ●
Glödskal ● ●
Lerklining m strå/kvistavtryck ●●
Kalkbruk ● ●● ● ●
Aska ●●
Ben ●● ●● ●● ● ●
Brända ben ●
Fisk ● ●● ●● ●● ● ●● ●

Summa antal fröer/frukter 2 9 34 22 6 10 3 2 16 8 6 2 10 8 0 4 3 70
Förkolnade frukter fröer
Knaggelstarr-typ Carex flava -type 1 1
Svartkämpar Plantago lanceolata 1
Råglosta Bromus secalinus 2 1
Pilört Persicaria laphatifolium 1 1

Bär Hallon Rubus idaeus 1 1
Havre Avena cf. sativa 1 3 1 2
Sädeskorn (ospec.) Cerealiea indet. 1
Skalkorn Hordeum vulgare ssp. vulgare 2 9 1 7 2 7 1 2 1 1
Råg Secale cereale 1 1 3 2 2 4 3 3
Oidentifierad frukt/frö Problematica 1 1 1
Oförkolnade fröer/frukter

Vatten Andmat Lemna spp. 3
Vildpersilja Aethusa cynapium 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 4
Skelört Chelidonium majus 1
Svinmålle-typ Chenopodium album - type 5 17 10 2 3 4 5 2 2 1 23
Lönnmålla Chenopodium hybridum 3 7 10 2 1 1 1 4 5 1 31
Blå-/Rödmålla Chenopodium glaucum/rubrum 1
Revormstörel Euphorbila helioscopa 1 1 2
Rävtörel Euphorbila plepus 1
Vitplister Lamium album 2 6
Nattskatta Solanum nigrum 1 1
Brännässla Urtica dioica 1
Hallon Rubus idaeus 1 4 2 1 1 1 1
Blåbär Rubus sect. Rubus subg. Rubus 1
Fikon Ficus carica 1
Fläder Sambucus nigra 1 4 1 1 2 4 1 5 1 1

Ospec Viol (ospec.) Viola spp. 1

102 104

Växtrester

Förkolnade växtrester
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Äng
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Säd
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Köksavfall
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Tabell 7: Makroskopiska resultat
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innebär att det är uteslutet att det rör sig om ett 
avfallslager (eftersom sand inte är avfall), utan 
antingen om sand som redan innehållit avfall 
(d.v.s. omlagrade äldre kulturlager), eller sand 
som sedermera blandats med organiskt avfall 
genom t.ex. jordbruk eller betrampning. Om så 
vore fallet så skulle lager 101 och 102 i princip 
kunna tolkas som utfyllnad.

Om, å andra sidan, jorden utgörs av en hori
sont där organiskt avfall blandats ner i den 
redan befintliga svallsanden så är situationen en 
helt annan. Lager 101 och 102 måste då tolkas 
som tillkomna genom en omrörningsprocess. Vi 
kan inte förklara denna som tillkommen genom 
naturlig omrörning av daggmask eftersom för
kolnat och grovt material som ben, lerklining 
etc. inte flyttas av maskar. Processen måste vara 
grövre, antingen omrörning genom jordbruk, 
eller genom betrampning av djur eller bökande 
svin.

Jag tolkar innehållet i proverna och beskriv
ningarna från fältobservationerna som att det 
rör sig om det senare alternativet. Mycket talar 
emot att det skulle vara frågan om ett utfyll
nadslager: 

•  Den diffusa övergången mot substratet (i form 
av 103 och 104). En fyllnadsmassa som dum
pats på en redan befintlig markyta skulle ha 
begravt den i en skarp kontakt, möjligen med en 
begravd äldre markhorisont med ett annorlunda 
makroskopiskt innehåll än fyllnaden. En sådan 
skarp kontakt saknas, och därtill är innehållet i 
103 och 104 slående likartade innehållet i 101 
och 102. 

•  Utfyllnadens form förefaller inte logisk. 101 
och 102 är för tunt och jämt utbredd över en 
stor för stor yta. Utfyllnader tenderar normalt 
att skapa terrasser etc.

•  Om det rörde sig om utfyllnader så hade vi för 
väntat oss någon form av anläggningar ovanpå 
dessa lager, kanske stenläggningar eller likn
ande. Istället övergår lagren direkt mot odlings
horisonten 100.

Om vi å andra sidan betraktar möjligheten 

mer en del material, som t.ex. ogräs, från lokala 
växtmiljöer. För att underlätta för läsaren att 
se detta i resultaten har de olika arterna grovt 
grupperats i ekologiska och kulturella katego
rier. Notera att dessa är grova verktyg och att det 
finns flera exempel på växter som kan passa in i 
flera grupper (hallon kan också växa som ogräs, 
många ogräs kan också förekomma i betesmil
jöer etc.).

Vad representerar lager 101 och 102?
Grundfrågan inför den makroskopiska analy
sen har varit vad lager 101 och 102 represente
rar. Arbetshypotesen, utifrån fältobservationer 
gjorda av arkeologerna, är att lager 101 kan 
vara ett avsatt kulturlager på land och att lager 
102 motsvarar samma lager, men avsatt i grunt 
vatten. Vidare efterfrågas vilken kulturell miljö 
som återspeglas i det makroskopiska materialet. 
Innehållet i de stolphål som grävt genom L101 
(A 2164 och 2181) visade sig identiskt med det i 
L101 och har därför antagits representera samma 
fas. De är därför infogade i denna lagerdiskus
sion, och diskuteras inte separat eftersom de inte 
kan antas säga något om stolphålens funktion.

Lager eller horisont?
För att svara på dessa frågor behöver vi först 
utröna huruvida vi kan avgöra i vilken mån 
lager 101 och 102, representerar depositioner 
eller om det rör sig om horisonter. Deposition/
lagerbildning innebär att material hamnar på 
och begraver en äldre markyta, medan horisont
bildning snarare innebär att material rörs ner i, 
och blandas i en befintlig jordmån, t.ex. genom 
jordbruk eller trampning av kreatur (Heimdahl 
2004).

Centralt i uttolkandet av denna fråga är att 
betrakta det minerogena materialet i jorden, i 
detta fall sanden. Det är viktigt att se att denna 
dominerar jorden både i 101 och 102. Sanden 
är av typisk svallsandsfraktion identisk med den 
sand som underlagrar fornlämningen. 

Om, å ena sidan, denna jord utgörs av lager 
som dumpats på platsen, så innebär detta att den 
huvudsakligen utgjorts av sand – vilket i sin tur 
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skulle resultera i en viss utspridning, men också 
en tydlig koncentration längst en zon som ligger 
närmast de deponerande hushållen.

•  I jorden finns spår av latrinmaterial i form av 
fröer av hallon, björnbär och fikon, som även 
detta kan förklaras som blandat i jorden som 
gödning. De kan också tänkas ha getts till svin, 
men knappast till inhägnade nötkreatur.

•  I jorden finns en hel del träflis, samt en del 
avfall från metall och läderhantverk, som även 
dessa ofta hittas i hushållsnära odlingar i städer, 
där sådant hantverk bedrivits av det odlande 
hushållet. Träflis och annat avfall har brukats 
för jordförbättring. 

•  En tolkning av jordlagren som en äldre od
lingshorisont, gör i sin tur frånvaron av anlägg
ningar på platsen logisk. 

En del av innehållet i odlingsjorden är dock 
svårare att tänka sig tillsammans med odlingen, 
och detta gäller slaktavfallet i form av ben. Fö
rekomsten av slaktavfall stämmer bättre överens 
med en inhägnad för svin. Denna svinahage har 
förmodligen saknat en permanent vegetation. 

Innehållet i en och samma horisont kan ha 
tillkommit genom en rad skiftande markan
vändningar som följt på varandra, men att hori
sontens utseende ofta är starkast präglat av den 
senaste aktiviteten.  I detta fall kan det mycket 
väl vara så att vi ser spår av ett område inom vil
ket markanvändningen skiftat från svinhage till 
hushållsnära odling. Det skall också påpekas att 
svinhagen, som här antas representera det äldsta 
bruket på platsen, kan ha föregåtts av ytterli
gare ett bruk i samband med att området låg 
mer vattennära. Den mycket flacka sluttningen 
gör det rimligt att föreställa sig någon form av 
strandängsmiljö som kan ha utnytjats för bete 
i det tidigaste skedet. Stratigrafiskt ger denna 
typ av miljö ger upphov till en klumpvist störd 
sandblandad starrtorv. Om horisonten sett ut så 
ursprungligen så har detta dock helt raderats av 
den senare markanvändningen. 

Sammanfattningsvis föreslår denna tolkning 

att det rör sig om en horisontbildning så finns 
mycket som talar för detta:

•  Den diffusa övergången mot substratet är 
typisk för horisontbildningar, och innehållet i 
103 och 104 visar tydligt att dessa enheter utgör 
delar av de gradvis uttunnande  enheterna 101 
och 102.

•  Den starka daggmasknärvaron som noterats 
är lättare att förklara om dessa enheter utgörs av 
äldre markhorisoner. 

•  Det finns en svagt utbildad diffus stratifie
ring inom 101 och 102, som är typisk för mark
horisonter. Den delen av horisonten som ligger 
närmast ytan har tillförts mer material än den 
djupare liggande delen.

Odling eller djurhållning?
Innehållet av köksavfall (fisk och djurben, trä
kol och förkolnad säd)  är djupt nedblandat i 
jorden, och detta måste ha skett med hjälp av 
grov omrörning, antingen genom jordbruk el
ler betrampning i mjuk mark när denna varit 
fuktig, eller bökande svin. En del av innehållet i 
jorden talar för att det rör sig om en odlingsjord.

•  Hushållsavfall och spisaska utgör ett mycket 
vanligt gödningsmedel och jordförbättringsme
del i hushållsnära odlingar. Om 101 och 102 
representerar odlingsjord i t.ex. ett kålgårds
område så förklaras innehållet av detta. Om 
det däremot representerar en tramphoriosont i 
ett område där man hållit kreatur eller svin så 
är det svårare att förstå varför man dumpat spi
saska här. 

•  Depositionsmönstret för avfallet blir märkligt 
om vi betrakta det som ett avfallslager, men är 
naturligt för att odlingslager. Om avfallet vore 
spår av utfodring av svin så borde inte deposi
tionsmönstret inom hagen vara så jämnt? Det 
vill säga man går fram till inhägnaden och töm
mer sin hink där och så kommer svinen och bök
ar i det och sprider det från denna plats. Detta 
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tiden för svinhagen/odlingen legat strandnära så 
finns det inget i det makroskopiska innehållet 
som talar för detta.

Det vegetabiliska köksavfallet
Köksavfallet och latrinavfallet visar på en kon
sumtion av spannmål, bär och importerad frukt 
som fikon, vilket är fullt normalt i urbana hus
håll under hela medeltiden. Baljväxter som ärtor 
är alltid underrepresenterade i sådant material, 
liksom mer exklusivt säd som vete som nästan 
alltid hanterades i mald form. Bär hittas också 
i bränd form, vilket tolkas som att de använts 
som ingredienser i den varma matlagningen.

Spannmålen domineras av skalkorn, följt 
av  råg och havre (fig. 40). Skalkorn är dock 
gene rellt överrepresenterat i makroskopiska 
sammanhang eftersom detta sädesslag oftare 
rostats (inför ölbryggning eller för att bli av med 
skalen) än den andra spannmålen, en hantering 
som lättare leder till förkolning. Korn utgjorde 
huvudsakligen basvara för ölbryggning, mat
lagning och gröt, medan råg och havre främst 
brukades som brödsäd.

att lager 101 och 102 motsvarar en markhori
sont som bildats genom att en strandängsmiljö 
börjat användas som svinhage, och att markan
vändningen senare skiftat till hushållsnära od
ling. 

Närvaron av vatten?
Det finns inga spår av att stratat 102 skulle vara 
avsatt i vatten. Två faktorer utgör snarare starka 
indicier på att horisonten är utbildad på land, 
precis som 101. 

•  Dess diffusa övergång mot substratet i form av 
104. Liknande övergångar bildas vanligen inte i 
vattenavsatta sediment där övergångarna tende
rar att bli skarpare.

•  En vattenavsättning skulle ha lett till en upp
sortering mellan organiskt material och sand. 
Sanden skulle ha anrikats i separata lager och 
linser och olika fraktioner av det organiska ma
terialet skulle ha sorterats. Ingen tillstymmelse 
sådan sortering märks.

•  En vattenavsättning skulle ha lett till en av
sättning av spår av akvatiska, marina, organis
mer vilket saknas.

Däremot finns spår av vattenlevande organis
mer i ett av proven från lager 102 (PM1930), 
men dessa är tydliga sötvattensarter. Det rör sig 
om örten andmat (de små gröna blad som ibland 
täcker ytan på dammar och gölar) och fjäder
myggor. Dessa visar alltså spår av sötvatten. Det 
kan t.ex. komma från att man bevattnat odling
en, eller vara en del av hushållsavfallet.

Miljön på platsen
Det makroskopiska innehållet i jordlagren 101
104 har varit utsatt för kraftig nedbrytning, 
och mycket lite av det ursprungliga organiska 
materialet finns kvar i makroskopisk form. 
Innehållet utgör av mycket motståndskraftiga 
ogräsfröer, som mållor, som är vanliga i alla bo
platsmiljöer, urbana som agrara. Om platsen vid 

Fig 40: Fördelning av spannmålsfynd i Kv Zebran. Baserat 
på 59 identifierade sädeskorn. Bestämningarna av havre är 
något osäker eftersom detta sädesslag är svårt att skilja från 
åkerogräset flyghavre.
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ligger dock inom 1200talet. 
För dateringar med 14C är 1300talet en pro

blematisk period eftersom den ojämna kalibre
ringskurvan gör att man inte kan få mer pre
cisa dateringar. Om man ser till diagrammet i 
figur 40 så kan man se att alla dateringarna från 
slutundersökningen har tyngdpunkten i 1200
talet men att kalibreringskurvan även visar en 
mindre topp under 1300talet. För dessa date
ringar kan man alltså säga att de mest troligt 
ligger i andra halvan av 1200talet men att en 
datering till 1300tal inte kan uteslutas. Date
ringen från förundersökningen ligger, som tidi
gare nämnts, mest sannolikt i 1300tal. Under 
hur lång tid man aktivt använt platsen för som 
avstjälpning är oklart. Det faktum att den äldsta 
och den yngsta dateringen inte överlappar var
andra antyder att det inte rör sig om något sär
skilt kort skede.

Eftersom den mest vedertagna hypotesen 
om staden Sölvesborgs ålder är att den anlagts 
omkring år 1400 så är det anmärkningsvärt att 
samtliga dateringar är tydligt äldre än denna 
tidpunkt. Som tidigare nämnts är det svårt att 
avgöra om avfallslagret tillkommer under 12 
eller 1300tal men utifrån dateringarnas sanno
likhet förefaller mest troligt att de hör till senare 
delen av 1200talet. Vilket som än är fallet så 
väcker dateringarna en rad frågor omkring vad 
avfallslagret representerar och om vad som fun
nits platsen före 1400. Dessa frågor diskuteras 

Datering med 14C
Frågan om de fyndförande lagrens ålder var 
givetvis viktig för undersökningen. Det var 
väsentligt att både få reda på lagrens ålder och 
att få en uppfattning om huruvida fyndmate
rialet i lagren var blandat från olika tidsperio
der eller inte. Vid slutundersökningen gjordes 
fyra 14Canalyser och ytterligare en analys hade 
gjorts vid förundersökningen. Analyserna utför
des vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala uni
versitet (Ua) respektive vid University of Geor
gia, Athens (UGAMS).

Eftersom riklig förekomst av djurben var 
typiskt för lagret valdes att enbart datera djur
ben. Egenåldern för djurben är också låg efter
som den motsvarar djurets ålder. Man kan alltså 
anta att 14Cdateringarna visar den tidsperiod 
då man aktivt slängt avfall i form av djurben 
inom området. För att få ett enhetligt daterings
material valdes grövre ben av nöt för samtliga 
dateringar. Analyserna fördelades även mellan 
de båda h uvudsakliga lagren L101 och L102.

Som framgår av tabell 8 så gav 14Canaly
serna en förhållandevis enhetlig bild. Om man 
ser till det breda tidsintervallet där dateringarna 
visas med 95,4% sannolikhet (2 sigma) så låg 
samtliga dateringar mellan 1210 och 1400. En 
av dateringarna från L102 (Ua48426) ligger 
helt inom 1200talet räknat i 2 sigma medan 
dateringsintervallet för övriga dateringar delvis 
faller inom 1300talet. Tyngdpunkten i samtli
ga dateringar, utom den yngsta UGAMS 13458, 

Objekt Analysnr BP -ålder 1 sigma AD Prob.% 2 sigma AD Prob.% Daterat material
L102 (G1699) Ua-48426 781+-30 1220-1270 68,2 1210-1285 95,4 Djurben, nöt
L101 (G1695) Ua-48427 711+-31 1265-1295 68,2 1240-1310

1360-1390

83,4

12,0

Djurben, nöt

L101 (G1687) Ua-48425 692+-30 1270-1300

1360-1380

54,8

13,4

1260-1320

1350-1390

69,5

25,9

Djurben, nöt

L102 (G1723) Ua-48428 688+-30 1270-1300

1360-1390

51,2

17,0

1260-1320

1350-1390

65,9

29,5

Djurben, nöt

L101 (FU lager 1003 i 
FU schakt 320)

UGAMS 
13458

620+-25 1295-1325

1345-1370

1375-1395

27,9

26,7

13,6

1290-1400 95,4 Djurben, nöt

Tabell 8: Resultat av 14C-analyser från för- och slutundersökning i kvarteret Zebran.
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mer okomplicerade att bedöma. Det var också 
förhållandevis enkelt att undvika de skadade 
partierna. Även om jordvärmeslingorna delvis 
förstört lagren så räckte de bevarade delarna 
till för bedömning av sammanhangen och för 
insamling av ett arkeologiskt värdefullt fynd
material. 

närmare i tolkningsdelen. Man kan även notera 
att det inte verkar finnas någon urskiljbar skill
nad i ålder mellan det daterade materialet från 
L101 och L102. Det bekräftar antagandet att 
kulturlagren utgör en helhet och att de speglar 
samma tidsperiod. 

Bevaringsförhållanden
Redan vid förundersökningen hade man kunnat 
konstatera att bevaringsförhållanden för djur
ben var mycket goda. Något som kunde bekräf
tas vid slutundersökningen. Benen var visserli
gen fragmenterade men var i övrigt intakta och 
inte vittrade. Benmaterialet lämpade sig på så 
vis för en osteologisk analys. Även övrigt fynd
material var i regel välbevarat. Förmodligen har 
de kraftiga odlingslager som täckt de medeltida 
kulturlagren haft en skyddande effekt.

De nedlagda jordvärmeslingorna har givet
vis inneburit en förstörelse av delar av lämning
arna. Denna negativa inverkan på lämningar
nas kunskapspotential hade dock förmodligen 
varit större om det rört sig om mer komplicerade 
arkeologiska kontexter som till exempel bebyg
gelselämningar. I ett sådant läge hade skadebil
den kunnat omöjligöra eller försvåra tolkningen 
av hus och bebyggelsemiljöer. I nuläget berörde 
undersökningen enhetliga kulturlager som var 

Fig. 41: 14C-kurvan för analyser från kvarteret Zebran visar att alla prov från slutundersökningen hade tyngdpunkten i 
dateringarna i slutet av 1200-talet.
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är från 1300talet. Utifrån 14Cdateringarna är 
det dock svårt att utläsa hur länge platsen kan 
ha använts. Det faktum att två av dateringarna 
saknar över lappning antyder att lagret tillkom
mit under en något längre tid.

Fynden kan i sig själva även ge hjälp att 
datera lämningarna och detta gäller framförallt 
den keramik som påträffades i kulturlagren. 
Torbjörn Brorsson anger i sin genomgång av 
keramiken att det främst är två keramiktyper, 
äldre glaserat rödgods och yngre reduktions
bränt gods, som kan bidra till dateringen av 
lagren. Den förstnämnda typen, äldre glaserat 
rödgods, brukar grovt sett dateras till 1200 till 
1400 men med en något större tidsutsträckning 
både framåt och bakåt i tid. Den andra typen, 
yngre reduktionsbränt gods, förekommer från 
1100talet och in i 1400talet. Keramiken över
ensstämmer alltså väl med 14Cdateringarna 
men preciserar inte dateringsbilden närmare. 

Bland keramikfynden finns även en mindre 
skärva av östersjökeramik (F941). Skärvan kan 
dateras till perioden mellan 1000 och 1200tal 
vilket gör den äldre än övrig keramik. Enstaka 
fynd av detta slag är svåra att tolka. Kanske hör 
den samman med någon mer tillfällig aktivitet 
på platsen.

Det fyndförande kulturlagret i kvarteret 
Zebran har alltså tillkommit före år 1400 och 
kanske redan så tidigt som under 1200talets 
senare del. Det innebär att lämningarna är äldre 

Lämningarnas ålder och stadens 
uppkomst
Frågan om hur gammal staden Sölvesborg är 
har diskuterats länge. En vanlig uppfattning är 
att staden grundlades vid övergången mellan 
13 och 1400tal. (Anglert 1984:37, Stenholm 
1986:161). Det stämmer väl överrens med resul
taten från undersökningarna i kvarteret Uttern 
där den äldsta bebyggelsen genom myntfynd 
kunde dateras till slutet av 1300talet (Söder
berg 1982:19f). Marit Anglert betonar dock 
att frågan är svår att besvara och att man får 
ange tiden för stadens uppkomst till någonstans 
mellan början av 1300talet och 1400. Bedöm
ningen av stadens ålder försvåras också av frågan 
om vad de historiska källornas Sölvisöre egentli
gen har varit och om det funnits någon form av 
förstadium till staden

De kulturlager som undersöktes i kvarteret 
Ze b ran visade sig vara tydligt äldre än 1400. 
Som tidigare redovisats visade faller alla fem 
14C dateringarna inom perioden före 1400. Pre
cisionen för kalibreringen av 14Cvärden varie
rar under olika tidsperioder och 1300talet är 
tyvärr en sådan period med en dålig upplösning 
av dateringsbilden. De fem dateringarna ligger 
dock alla inom tidspannet 12101400 angivet 
med en sannolikhet av 95% (2 sigma). Alla 
utom en av dateringarna har även sin tyngd
punkt i slutet av 1200talet och en av dem ligger 
helt inom detta århundrade. Sannolikheten 
är därför högre för att de daterade djurbenen i 
huvudsak är från slutet av 1200talet än att de 

Tolkning och diskussion
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lika omfattande och man kan räkna med att 
strandnivån omkring år 1000 låg på en höjd av 
0,5 meter över dagens havsnivå (Persson, Bro
ström & Nilsson).

Vid undersökningen kunde man se en tydlig 
skillnad mellan lagren i områdets norra respek
tive södra del. I den norra delen fanns det lju
sare L101 som var fyndrikt men saknade inslag 
av oförmultnat växtmaterial. I den södra delen 
fanns det mörkare L102 som var torvigt, inne
höll rikligt med oförmultnade växtdelar och som 
hade en sjunkande fyndfrekvens ju längre söde
rut man kom. Under fältarbetet gav detta intryck 
av att vara en strandlinje vid övergången mellan 
fast mark och vatten. En hypotes var att de fynd 
som fanns i L101 hade kastats på stranden med
an de i L102 var utkastade i grunt vatten. Den 
kvartärgeologiska analysen inriktades därför 
på att pröva om denna hypotes kunde stämma. 
Det visade sig dock att L102 inte avsatts i vatten 

än den etablerade staden Sölvesborg såsom vi 
känner till den. Det slängda avfallet kommer 
från en bebyggelse men rör detta sig om en tidig 
stad, en handelsplats eller en landsbebyggelse? 
Dessa frågor behandlas i det avslutande avsnit
tet.

Stranden och platsens läge 
Undersökningsområdet i kvarteret Zebran låg 
på vad som idag är ett avstånd av ca 130 meter 
från stranden (fig. 42). Strandlinjen har dock i 
hög grad förändrats vilket man kan se vid jämfö
relser med de äldre kartorna över staden. Under 
1900talet gjordes omfattande utfyllnader som 
förskjutit stranden en bra bit bort från den äldre 
bebyggelsen. Givetvis har även landhöjningen 
bidragit till detta. Den skillnad som strandför
skjutningen skapat sedan medeltid är dock inte 

Fig. 42: Undersökningsområdet i kvarteret Zebran präglades av närheten till stranden. Undersökningsytan låg innanför 
tegelmuren till vänster i bild. 
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Från 1851 finns en karta gjord för uppdel
ning av stadens odlingsmarker. Bland annat 
ingår ett kartavsnitt där delar av strandpartiet 
väster om staden visas. Man kan här se att stran
den nedanför nuvarande kvarteret Zebran var 
öppen men söderut beskrivs strandlinjen som 
bevuxen med vass. En del av detta strandavsnitt 
beskrivs som ”uppgrundad kärräng”. Det verkar 
rimligt att även det medeltida strandområdet, 
söder om undersökningsplatsen, varit grunt och 
präglats av sanka strandängar. Undersöknings
området bör alltså ha legat förhållandevis nära 
stranden men läget antyder inte någon centrali
tet i förhållande till staden. 

Tolkning av kulturlagren 
De medeltida lämningarna i kvarteret Zebran 
utgjordes av kulturlager som var bevarade i en 
jä mnt lutande sluttning och som täckte i stort 
sett hela undersökningsytan. Några bebyggelse
lämningar fanns dock inte och det fåtal stolphål 
och gropar som hörde till det medeltida skedet 
hör förmodligen samman med andra mer exten
siva aktiviteter. Om man ser till de historiska 
kartorna så visar inte heller dessa någon bebyg
gelse inom undersökningsområdet i senare tid. 
Husen i denna del av staden verkar istället ha 
legat på höjdläget längs med Södergatan, strax 
norr om undersökningsområdet. Det är möj
ligt att så har varit fallet även under medeltid. 
Vid undersökningen hittades inte heller några 
spår efter hantverk. De enda fynd som antyder 
hantverk var en enstaka slaggbit samt den till
huggna kronhjortstagg som påträffades vid för
undersökningen och som bör brukats vid någon 
form av tillverkning eller reparation. Man har 
alltså inte bedrivit n ågot sådant hantverk inom 
undersökningsområdet som avsatt väsentliga 
spår i fyndmaterialet.

Den rikliga förekomsten av djurben visar 
att avfall utgjorde ett stort inslag i kulturla
gren. Många ben utgjorde rent matavfall som 
bör ha kommit från hushållssopor men en stor 
andel ben kommer från slakt och primär styck
ning som bör ha utförts i närheten. Detta visas 

och att övergången mellan de båda lagren inte 
var relaterad till någon strandlinje. Det är däre
mot möjligt att området utgjorts av strandängar 
med våtmarksinslag och det kan vara ett sådant 
sankt parti som avspeglar sig som det torviga la
ger L102. Vid den osteologiska analysen kunde 
man även konstatera att det inte fanns några 
spår efter svallning på de tillvaratagna benen. 
Eftersom de lägsta delarna av kulturlagren låg på 
en nivå av +1,05 m ö h stämmer detta väl med 
de antaganden som tidigare gjorts om strand
linjeförskjutningen. Den medeltida strandlinjen 
bör alltså istället ha legat ytterligare ett stycke 
söderut. Att döma av de äldre kartorna bör stran
den dock inte ha legat särskilt långt bort. Det är 
rimligt att se platsen som en utkantszon mellan 
bebyggelse och strandområdet.

Hamnen och stranden bör ha varit viktiga 
platser i det medeltida Sölvesborg eftersom 
stadens goda kommunikationsläge kom sig ur 
mötet mellan kustlandsvägen, Via Regia, och 
hamnplatsen. Av de äldre kartorna framgår att 
stadens hamn låg omedelbart öster om stads
kärnan. Det höjdparti som staden är anlagd på 
bildar här en utskjutande udde och förmodli
gen har detta varit den bästa angöringsplatsen 
i området. Detta hamnläge behölls in i 1900
talet. På Mejers karta från 165860 finns en 
brygga markerad och en gata, motsvarande 
Skeppsbrogatan, löper från torget till bryg
gan. På samma karta är även segelrännorna till 
staden markerade. Den djupare ränna som är 
markerad i mitten av Sölvesborgsviken ansluter 
till den angivna bryggan medan strandpartiet 
i övrigt förefaller vara grundare. Stadskartan 
från 1725 ger inte någon särskilt tydlig bild av 
stadens strandområde. Liksom på Mejers karta 
finns en brygga markerad på den utskjutande 
udden öster om stadskärnan. Av båda kartorna 
framgår att kvartersmarken i regel sträckte sig 
ända ned till stranden utom vid bryggan där det 
finns en icke tomtindelad yta som förmodligen 
utgjort ett gemensamt använt hamnområde. 
Kartorna visar även att den centrala bebyggelsen 
i staden främst ansluter till torget och till lands
vägen som löper genom staden och i mindre 
grad är orienterad mot hamnen och stranden. 
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inte var nedgrävt i avfallsgropar utan var utspritt 
i kulturlagren. En förklaring till detta kan vara 
att man helt enkelt slängt avfallet en bit bort från 
husen på den öppna marken ned mot stranden. 
En annan förklaring skulle kunna vara att man 
använt avfallet som jordförbättring och spritt ut 
det i odlingsjorden intill bebyggelsen. 

Tolkningen av kulturlagren var en under
sökningens viktigaste frågor som diskuterats 
ingående i den kvartärgeologiska analysen. 
Jens Heimdahl kunde här visa att de analyse
rade jordproven på något sätt var omrörda eller 
bearbetade, antingen genom odling eller genom 
trampning och bökning av djur. Förekomsten av 
matavfall samt kol från hushållseldning, alltså 
avfall som normalt slängdes nära husen, talade 
även för att lagren skulle kunna vara odlings
mark gödslad med hushållsavfall. Tanken på 
avfall som jordförbättring skulle även kunna 
förklara djurbenens jämna spridning i lagren. 
Något som talade emot tanken på odling var 
dock förekomsten av många, stora ickefrag

av ett stort inslag av ben från huvud och nedre 
extremitet av nötkreatur. Detta slaktavfall har 
förmodligen inte följt med hushållssoporna 
utan slängts separat. Fiskfjäll tyder även på att 
fisk har fjällas och rensats. Gnagmärken från 
hundar är frekvent förekommande och tyder 
på att hundar har haft tillgång till benen innan 
de hamnade i kulturlagren. Ben från kadaver av 
späddjur, slaktavfall och fiskrens utgör en typ 
av illaluktande avfall som förmodligen slängts 
en bit bort från bebyggelsen. Det är även möj
ligt att det kan ha slängts i gödselstackar för 
att sedan användas som gödsel i samband med 
odling. Andra fynd som påträffades i kulturla
gren, som till exempel keramik, har liksom mat
avfallet, förmodligen förts hit med hushållsso
por. Fynden av bränd lera och tegel var kraftigt 
fragmenterade och förekom med en gles, jämn 
spridning inom hela området. Förmodligen har 
denna typ av byggnadsrelaterat material spritts 
från den anslutande bebyggelsen. 

Inom ytan fanns alltså rikligt med avfall som 

Fig. 43: Undersökningsområdet från nordväst med kulturlager.
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Fisk, boskap och vilt
Fiske har i alla tider varit en viktig näring i Ble
kinge. Det är dock lite känt om hur det medelti
da kustfisket i Blekinge gått till och hur det varit 
organiserat. Enligt Skånelagen var det tillåtet 
för alla att fiska med rörliga redskap i åar och 
insjöar. Fiske med fasta redskap var dock enbart 
tillåtet för strandägaren (Milton 1994:283f). 
Man har antagit att det omfattande medeltida 
fisket i Skåne utförts av bönder och även av bor
gare. Någon analys av fiskben från medeltida 
sammanhang har tidigare inte gjorts i Blekinge 
och resultaten från undersökningen i kvarteret 
Zebran kan därigenom ge nya inblickar.

I södra Östersjön förekom ett omfattande 
sillfiske under hela medeltiden som var av stor 
betydelse för utvecklingen av handeln och eta
bleringen av nya städer. I Skåne bedrevs sillfisket 
på hösten och i samband med detta ägde den så 
kallade Skånemarknaden rum. Denna marknad 
omfattade inte enbart de stora fiske och han
delsplatserna vid Skanör/Falsterbo och Malmö 
utan även andra platser, bland annat Åhus (Reis
nert 2006:71f). Marknaden vid Skanör hade en 
stor omfattning under 1200talet. Den fortsatte 
sedan att växa under men bytte delvis karaktär 
och fick mer organiserade former under 1300
talet. Under senmedeltid avvecklades sedan 
marknadsområdet och övergick till att vara 
stadsbebyggelse (Ersgård 1988:193f). 

I Skanör, Falsterbo och andra platser med 
medeltida kommersiellt fiske har man påträffat 
ett stort antal så kallade lerbottnar. Lerbott n
arna utgjordes av grunda nedgrävningar med ett 
tunt skikt lera. De hade en storlek från mindre 
än en meter upp till en storlek av tre till fyra 
meter (Ersgård 1988:41). Lerbottnarnas funk
tion är något oklar men fynd av fiskben och 
förekomsten på platser med intensivt fiske gör 
att man tolkat dem som platser för fiskbered
ning (Stenholm 1986:154). ). Lars Ersgård har 
dock velat betona lerbottnarnas symboliska 
betydelse och sett dem som uttryck för regler 
och rättig heter omkring bodplats och deltagan
de på marknader (Ersgård 2006:60). I Skåne 
har lerbottnarna i regel daterats till tiden 1150 
till 1300 (Ersgård 1988:41, 2006:53). Förutom 

menterade djurben och även förekomsten av 
hela grenar och kvistar i L102. Vare sig man 
bearbetat odlingsmarken med årder eller spade 
så borde detta ha fragmenterat såväl grövre ben 
som grenar och kvistar. Om man istället antar 
att homogeniseringen av lagret har åstadkom
mits av bökande djur så kan en möjlig förkla
ring i stället vara att platsen varit en svinavall. 
Svinen har då kunnat gå och böka nära bebyg
gelsen och även tagit del av utslängda avfallet, 
såväl slaktavfall som hushållssopor. Det behöver 
inte ha rört sig om någon svinhage utan djuren 
kan ha varit frigående inom tomten. Markytan 
bör dock ha varit så gott som helt uppbökad och 
barlagd.

Tanken på att kulturlagren i viss mån påver
kats av odling förefaller dock inte orimlig. På 
platsen har senare funnits en långvarig odling 
som avspeglades i det tjocka odlingslager som 
täckte den medeltida lagernivån. Det är möjligt 
att denna odling påbörjats redan under medel
tid men att kulturlagren snart täcktes över med 
ovanliggande odlingsjord. Tendensen till jord
förflyttning förefaller ha varit stark inom under
sökningsytan där läget i sluttningen och den 
lätta sandjorden genom åren skapat odlings
lagret L100 som hade ett djup av över en meter. 
För en mer genomgående diskussion omkring 
tolkningen av lagren hänvisas till det tidigare 
avsnittet om den kvartärgeologiska analysen.

En rimlig tolkning är alltså att platsen under 
medeltid utgjorde av en hage eller svinavall, som 
låg mellan bebyggelsen och stranden. Det var 
tillräckligt långt bort från husen för att man 
skulle slänga slaktavfall och illaluktande sopor. 
Området blev senare odlingsmark och det är 
möjligt att detta brukande påbörjades redan 
unders medeltid. Man kan därför se platsen 
som ett utkantsområde till bebyggelsen. Fyndet 
av de sju ämnena till liebrynen, som påträffades 
där de lämnats på marken, stärker bilden av en 
plats dit man inte gått dagligen utan där man 
kunnat glömma något som varit undanlagt. Det 
något avsides läget har varit en av faktorerna till 
att kulturlager och fyndmaterialet bevarats och 
inte påverkats av senare bebyggelse.
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tid, eller strax därefter, i samband med fiske. I 
anslutning till det aktuella rapportarbetet har 
Åsa Pehrson som praktikuppgift gjort en analys 
av fiskbenen från denna anläggning vilken med
följer som en bilaga till denna rapport (bilaga 9). 
Pehrson framhåller att det är flera omständig
heter som särskiljer denna anläggning från van
liga lerbottnar. Förutom att den har en senare 
datering kunde hon även konstatera den inte hör 
samman med sillfiske. Anmärkningsvärt var att 
bland fiskarterna fanns ett stort inslag av ben 
från saltvattenlevande torskarter som inte kan 
ha blivit fångade i Östersjön. Det förekom dock 
även sötvattensfisk vilket tyder på anläggningen 
också brukats för lokalt fiske. Förekomsten av 
färsk saltvattensfisk är svårförklarad och Pehr
son menar att det kanske kan röra sig om en 
fångst som kommit till Sölvesborg, eller till slot
tet, med ett fartyg som primärt haft en annan 
last. Pehrson menar att Ljungaviksanläggning
en är ett exempel på att bruket av lerbottnar 
inte helt försvann efter 1300 utan kanske levde 

på de på skånska handels och fiskeplatser har 
de i mindre utsträckning även påträffats på Själ
land samt på Öland och Gotland. I Blekinge 
har några lerbottnar påträffats i Ronneby och 
vid Avaskär samt på det intilliggande Möl
leskär (Ersgård 1988:174, Stenholm 1986:156). 
Lerbottnarna i Ronneby hör till stadens tidiga 
skede före 1300. 

Då det gäller Sölvesborg noterar Ersgård att 
lerbottnarna här lyser med sin frånvaro (Ersgård 
1988:175). En anläggning som påminner om en 
lerbotten påträffades dock vid en förundersök
ning inom Ljungaviksområdet på Sölvesborgs
vikens östra sida (Kjällquist 2010). Nära strand
området påträffades här en grund grop med en 
diameter av 0,8 meter. Den var täckt med två 
skikt lera varvad med annan fyllning vilket tyder 
på att den brukats flera gånger. I gropen före
kom rikligt med fiskben. En 14Canalys gjordes 
på fiskben från anläggningen vilket gav en date
ring till 1400 eller 1500tal. Man kunde därför 
konstatera att gropen var brukad under medel

Fig. 44: En noggrann vattensållning av kulturlager gav ett rikt fiskbensmaterial. Osteolog Ola Magnell i arbete.
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kunde påvisa spår efter fiske. Av särskilt intres
se var att bedöma hur omfattande ett sådant 
fiske varit och om det kunde påminna om de 
säsongsvisa fiskemarknaderna i Skåne. Frågan 
om Sölvisöre kunde på så vis åter ställas men 
med ett nytt perspektiv. En stor vikt lades därför 
vid att genom vattensållning ta fram ett repre
sentativt fyndmaterial av fiskben. I det tidigare 
redovisade avsnittet om djur och fiskben menar 
Ola Magnell att den relativt rika förekomsten 
av fiskben med ett stort antal arter tyder på att 
fisket hade en stor betydelse i försörjningen. 
Man kunde konstatera att fiskbenen främst kom 
från mindre torsk, men även från abborre, ål, sill 
och gädda. Enstaka ben finns även från mört, 
skärkniv, rötsimpa, lake, sik och skrubba. I 
benmaterialet finns dock inga tydliga tecken på 
specialiserat eller omfattande sillfiske. Samman
sättningen av fiskben tyder snarare på fiske för 
hushållsbehov. En stor andel av fisket kommer 
troligen från Sölvesborgsviken och torskfiske på 
djupare vatten utanför Sölvesborg. Det är värt att 
notera att det fanns en förhållandevis stor före
komsten av ben från ål i fyndmaterialet. Ålfiske 
har bedrivits länge i Blekinge och det finns upp
gifter om att ål erlagts som landgille på Lister 
under 15 och 1600talen (Milton 1984:282ff). 
De fyra ålarna i Sölvesborgs kommunvapen har 
visserligen inte gamla anor men de anknyter väl 
till en regional tradition. I fyndmaterialet fanns 
alltså inget som tydde på kommersiellt fiske 
eller mer säsongsbetonat fiske i större skala. De 
många fiskbenen understryker dock att fisk varit 
en viktig del av kosten och att det lokala fisket 
säkert varit betydelsefullt för försörjningen. 

Förutom fiske och fiskkonsumtion visar 
ben fynden även på vilka husdjur man haft och 
hur konsumtionen av kött och även andra djur
produkter kan ha sett ut. I avsnittet om djur
benen har Ola Magnell ingående behandlat 
för delningen mellan olika husdjur och disku
terat tolkningar utifrån jämförelser med andra 
fyndmaterial. Bland fynden utgjorde ben från 
nötkreatur det vanligaste inslaget. Därefter kom 
svin och får eller getter. Från sådana husdjur 
som häst, höns hund och katt fanns mindre 
mängder ben. Magnell nämner att andelen svin 
var förhållandevis hög i jämförelse med får och 

vidare i enkel form i det lokala fisket. Sådana 
enstaka anläggningar i utkanten av bebyggelse 
eller på fiskelägen kan vara en förbisedd anlägg
ningstyp. 

En annan typ av lämningar som hör sam  man 
med det äldre fisket är de tomtningar som finns 
i stort antal i Blekinges skärgård. Det rör sig om 
enkla stengrunder eller stenvallar som brukats 
vid tillfälliga uppehållsplatser under fiskesä
songen. På Hanö har en tomtning blivit under
sökt där man påträffade keramik från 15 eller 
 1600talet (Atterman 1980). Undersökningar 
har även gjort av tomtningar vid Pilkaholmen 
utanför Ronneby (Atterman 1980). Konc
entrationer med tomtningar finns bland annat 
i skärgården vid Torhamn (Ersgård 1988:176). 
Stenholm menar att tomtningarna har brukats 
från järnålder och in i nyare tid medan Ersgård 
menar att det ännu saknas belägg för äldre bruk 
av tomtningarna i Blekinge (Ersgård 1988:176). 
Längs kusten finns även kapell som kan ha haft 
ett samband med säsongsanvända fiskeplatser 
till exempel vid Hällevik på Listerlandet. På 
Torkö söder om Listerby har funnits både ett 
kapell och ett franciskanerkloster som anlades 
i slutet av 1400talet. Även detta understryker 
fiskets betydelse. Vad som kvarstår som en fråga 
är huruvida det fanns ett kommersiellt fiske i 
Blekinge under medeltid eller om det snarare rör 
sig om ett omfattande husbehovsfiske.

Tanken på Sölvesborg som en plats för en 
fiskemarknad hör samman med ett av de tidi
gare nämnda breven från 1343 som omnämner 
Sölvesborgs slott och Sölvisöre. Som tidigare 
nämnts är det oklart vad Sölvisöre syftar på 
men man har ibland tolkat detta som ett belägg 
för att det skulle ha funnits en föregångare till 
Sölvesborg i form av en äldre fiske eller han
delsplats (Anglert 1984:37). Brevets omnäm
nande av en avgift skulle då kunna motsvara 
en sådan marknadsavgift som kungamakten 
inkrävde på marknadsplatser som Skanör eller 
Malmö. Detta är inte något starkt indicium för 
en fiskema rknad och oklarheten om betydelsen 
av Sölvisöre består.

Eftersom undersökningen i kvarteret Zebran 
berörde medeltida lämningar i en strandnära del 
av staden var en viktig frågeställning om man 
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Social status
Bland de djurben som tillvaratogs vid förunder
sökningen fanns såväl ett ben från rådjur som 
en tagg från ett kronhjortshorn. Som tidigare 
nämnts i redogörelsen för det osteologiska mate
rialet är det ovanligt med ben från vilt i medel
tida material från stöder och bytomter. En större 
andel av ben från vilt förekommer i regel bara i 
borgar eller kloster vilket gör att förekomsten av 
vilt kan ses som en indikation på hög social status. 
Ett sådant förhållandevis stort inslag av ben från 
vilt fanns, som tidigare nämnts, bland djurbe
nen från Sölvesborgs slott. Även om ytterligare 
ben från vilt framkom vid slutundersökningen 
visade sig andelen allt som allt vara förhållan
devis normal i jämförelse med benmaterial från 
skånska medeltida städer. Under tidig och hög
medeltid var jakten enligt danska landskapsla
gar fri för allmogen (Rasmussen 1982:546). Viss 
förekomst av vilt som rådjur skall därför inte ses 
en indikation på aristokrati på samma sätt som 
det skulle vara under senmedeltid eller senare. 
Tåbenet från varg har troligen ingått i ett berett 
vargskinn vilket möjligen kan ses som en viss 
statusmarkör. Eftersom jakten var fri för allmo
gen i Danmark under 1200talet, så skall nog 
inte enstaka ben från vilt ses som statusindikator 
utan snarast ett komplement i ekonomin. Bland 
benen från husdjur kan man inte heller se någon 
övervikt av ben från köttrika delar vilket hade 
kunnat antyda en konsumtion av överskottspro
dukter som betalats som skatter eller avgifter in 
natura. Någon hög social status går alltså inte 
att urskilja i djurbensfynden.

Inte heller bland keramikfynden fanns ins lag 
som kunde antyda en högre social status. Om 
man ser till keramikfynden som helhet me n ar 
Torbjörn Brorsson att den låga andelen im p ort
gods antyder en mellannivå i social stat us med 
en materiell standard som saknar högre status
markörer. Det finns därför inget i fyndmateria
let, varken bland djurbenen eller bland andra 
typer av fynd, som tyder på att de människor 
som slängt sitt avfall på platsen ingått i samhäl
lets övre skikt. 

getter. Kanske kan det ha att göra med närhet 
till bokskogar på det närbelägna Ryssberget. 
Det fanns även förhållandevis många ben av get 
i förhållande till får vilket kan antyda att man 
haft tillgång till b u skiga och kuperade betes
marker snarare än mer gräsrika beten. 

Utifrån sammansättningen av ben från 
husdjur finns inga tydliga tecken på urban djur
hållning och konsumtion. Detta är i sig kanske 
inte så förvånande eftersom det är osäkert ifall 
det under 1200talet verkligen fanns en stads
bebyggelse i Sölvesborg. Undersökningar av 
benmaterial från det äldsta skedet i kvarte
ret Uttern (slutet 1300tal till 1450) tyder inte 
heller på en urban försörjning utan snarast en 
självhushållning. Artfördelning med en större 
andel nötkreatur och relativt riklig förekomst 
av svin från kvarteret Zebran påminner mer om 
andra landsbygdsmaterial än samtida städer. 
Åldersfördelning och utslaktning av nötkreatur 
skiljer sig från medeltida städer och liknar även 
den andra landsbygdsmaterial vilket tyder på 
självförsörjning. Utslaktningen av svin däremot 
skiljer sig inte från andra medeltida städer, men 
svinskötseln skiljer inte heller sig så markant 
mellan städer och landsbygd. Förekomst av ben 
från en relativt stor andel spädkalvar, spädgrisar 
och spädlamm tyder på hållning och djurupp
födning i närheten av undersökningsområdet. 
Troligen rör det sig om primärt uppfödning för 
husbehov.

I benmaterialet finns även indirekta spår 
efter jakt i skogarna av rådjur, varg och ring
duva, men även fångst längs kusterna av säl, 
gräsand, ringduva och havsörn som komple
ment av kött i kosten, pälsverk och fjädrar. Varg 
har dock huvudsakligen jagats för att den var 
ett hot mot kreaturen. Troligen har bönder och 
borgare i Sölvesborg ägnat sig åt viss jakt som 
komplement i kosthållningen och kanske i lika 
stor utsträckning för att hålla ner rådjurspopu
lationerna som troligen ansetts som skadedjur 
som skadat odlingar. Rådjur är faktiskt det van
ligast förekommande formen av vilt i 19 olika 
medeltida benmaterial från Skåne och Blekinge. 
Även från kvarteret Uttern förekommer lite vilt 
i form ben från skogshare och rådjur (Magnell 
2009:21).
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en sådan karaktär att de förmodligen legat på 
visst avstånd från bebyggelsen. De båda under
sökningsytorna innehöll därför lämningar som 
i hög grad var olikartade.

En viktig skillnad mellan de båda unders
ökningarna ligger i lämningarnas ålder. I kvar
teret Uttern kunde man genom myntfynd och 
keramik tidfästa den första bebyggelsefasen till 
en period från slutet av 1300talet till mitten 
av 1400talet. Söderberg antar att anläggandet 
av bebyggelsen i kvarteret Uttern hör samman 
med det handelsuppsving som följer på inrät
tandet av Kalmarunionen (Söderberg 1992:26). 
Bebyggelsen skulle i så fall ha tillkommit 
om kring 1397. Den brand som markerar slutet 
på den äldsta bebyggelsefasen hör förmodligen 
samman med ett svenskt härtåg år 1452. Den 
följande bebyggelsefasen varade, som tidigare 
nämnts fram till 1660talet varefter bebyggel
sen inom tomten upphörde. Jämför man det 
äldsta skedet i kvarteret Uttern med lämning
arna i kvarteret Zebran så är de sistnämnda läm
ningarna tydligt äldre vilket är av betydelse för 
tolkningen. Visserligen finns det en viss över
lappning i dateringarna men skillnaderna i tid 
är påtagliga. Tyngdpunkten i dateringarna från 
kvarteret Zebran ligger, med ett undantag, i 
andra halvan av 1200talet. Detta kan innebära 
en tidsskillnad mellan lämningarna på omkring 
hundra år. Lämningarna från kvarteret Uttern 
kan då betraktas som senmedeltida medan de 
i kvarteret Uttern snarare är från högmedeltid.

Om man jämför fyndmaterialen så finns 
det både likheter och olikheter mellan Uttern 
och Zebran. Keramiken från den första bebyg
gelsefasen i kvarteret Uttern (13501450) domi
nerades av yngre svartgods, stengods och äldre 
rödgods (Söderberg 1992:20). Från den andra 
bebyggelsefasen (1450 till 1660) fanns främst 
yngre rödgods. Vid en jämförelse mellan kera
mikfynden kunde Torbjörn Bror sson konstatera 
att det fanns stora likheter i sammansättning
en. Inslaget av stengods var dock något högre 
i kvarteret Uttern. Detta kan dock bero på att 

Kvarteren Zebran och Uttern – 
likheter och olikheter
Det medeltida Sölvesborg har, som tidigare 
nämnts, berörts av få arkeologiska undersök– 
n i ngar vilket ger förhållandevis lite jämför
elsematerial. De undersökningar som gjordes 
inom klosterområdet under 1920 till 1940
talen lämpar sig inte särskilt väl för jämförel
ser eftersom man då undersökte andra typer 
av lämningar och hade delvis andra syften. En 
undersökning som lämpar bättre för en jämfö
relse är den tidigare nämnda undersökningen i 
kvarteret Uttern 1988 (Söderberg 1992). I det 
följande avsnittet görs en kort jämförelse mellan 
de båda undersökningarna. 

Om man jämför platsernas läge i den medel
tida staden så var bebyggelsen i kvarteret Uttern 
centralt belägen mittemot Nicolaikyrkan. 
Tom t en låg längs Västra Storgatan som varit 
stadens huvudgata. Detta kan jämföras med 
undersöknings ytan i kvarteret Zebran som i 
jäm förelse med den kända stadsbilden legat i 
stadens utkant i en sluttning ned mot strandom
rådet. Även om vi inte vet vilken typ av bebyg
gelse som fanns under 12 och 1300talen så 
förefaller lämningarna i kvarteret Zebran vara 
typiska för ett utkantsområde. De båda platser
na representerar alltså två olika typer av lägen.

Undersökningen i kvarteret Uttern visade 
att där funnits hus och bodar belägna längs 
en stadsgata. Bebyggelsen var orienterad efter 
den stadsplan som vi känner igen från de äldre 
kartorna och även från dagens stadbild. Den 
äldsta bebyggelsefasen omfattade flera succesivt 
ombyggda hus och lergolv i två nivåer. Efter en 
brand byggdes bebyggelsen åter upp i samma 
läge. I denna andra bebyggelsefas var hus och 
gårdsytor något annorlunda disponerade. Inom 
tomten fanns dock en kontinuitet i strukturen 
från det äldsta skedet och fram till det bebyggel
sens upphörande under 1660talet. Lämning
arna i Uttern utgjordes av spår efter boningshus, 
uthus, gårdsplaner och hantverkslokaler. Detta 
kan jämföras med lämningarna i kvarteret 
Zebran där bebyggelselämningar saknades helt. 
Här fanns istället enbart avfallslager som var av 
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Kvarteret Zebran och Sölvesborgs 
medeltid
De medeltida sammanhangen omkring staden 
präglas av en rad namn med förledet Sölve-; 
Sölve sborgs slott, Sölve by, Sölvesborgs stad och 
även det svårtolkade Sölvisöre. I detta avsnitt 
görs ett försök att inplacera resultaten från 
undersökningen i kvarteret Zebran i det sam
manhang som det medeltida Sölvesborg utgör.

De två tidiga beläggen för Sölvesborg är från 
de nämnda breven skrivna 1343. Det ena brevet 
är en bekräftelse på att riddaren Knut Folkessons 
mottagit Lister och Blekinge som län från kung 
Magnus Eriksson (SHDK 4827). Förutom att 
betala 500 mark till kungen och att utföra sina 
uppgifter som länsherre ska han även ha uppsyn 
över byggnadsarbeten på slottet, Siluisborgh, och 
se till att detta följer av kungen angivna planer. 
I det andra brevet förbinder sig Knut Folkesson 
att åt kungen lämna kvitto på 200 mark skånska 
penningar för Silinsora et situ castri Silinsborg 
(SDHK 4826). Detta har översatts med för Söl-
visöre och för den mark som Sölvesborgs slott står 
på. Skrivningen av platsnamnen i det sistnämna 
brevet har setts som en felskrivning medan stav
ningen i det första brevet bör vara det korrekta. 
Detta är den enda uppteckning som finns av 
ortnamnet Sölvisöre. Förledet Sölve- visar att 
både borgen och Sölvisöre bör ha haft anknyt
ning till byn Sölve och att dessa antagligen legat 
inom legat inom byns ursprungliga markområ
de. Eftersom Sölvisöre nämns tillsammans med 
borgen och dessutom är förbunden med en hög 
avgift så bör den ha haft en särskild betydelse. 
Var platsen har legat och vilken funktion den 
haft är dock oklart. En ofta framhållen tanke är 
att Sölvisöre utgör någon form av föregångare 
till staden (Anglert 1984:36). 

Vad kan då ha funnits på platsen för Sölves
borg innan det blev en stad? Om man ser till 
fornlämningsbilden så antyder den att Sölves
borgshalvön inte varit av någon central bety
delse under förhistorisk tid. Antalet kända 
gravar från brons och järnålder är få. Däremot 
finns en intressant fornlämningsmiljö omkring 
Sölve by. Denna by låg längs den gamla kust

keramiken från Uttern är yngre. Fyndmaterialet 
från Uttern är överlag mer varierat och innehål
ler bland annat flera medeltida mynt. Fyndma
terialet präglas av att det till stor del utgörs av 
föremål som tappats där man bott och arbetat 
och i mindre utsträckning utgörs av kastat 
avfall. Djurben påträffades och tillvaratogs även 
i kvarteret Uttern och större delen av benen kom 
från det äldre skedet (Magnell 2009). Mängden 
ben var dock lägre än i kvarteret Zebran och för
modligen hör detta samman med att man inte 
slängt avfall i nära anslutning till husen. 

Efter förundersökningen i kvarteret Zebran 
framstod det som om en slutundersökning 
skulle kunna fungera som ett komplement till 
lämningarna från kvarteret Uttern. I kvarte
ret Uttern hade man den tidiga bebyggelsen 
med hus, huvudgata och intensivt använda 
ytor medan man i Zebran skulle få möjlighet 
att studera avfallslager från utkanten av samma 
stadsbebyggelse. Något som hade visat två olika 
sidor av den tidiga staden. Skillnaden i datering 
gör dock att man inte kan dra några likhets
tecken mellan de båda områdena. Läm ning
arna i kvarteret Uttern har ingått i en planerad 
stadsbebyggelse. Söderberg tolkar detta som den 
första urbana bebyggelsen på platsen och inte 
som något förstadium till en stad (Söderberg 
1992:26). Det faktum att lämningarna i kvar
teret Zebran visade sig vara äldre, och förmod
ligen hör till tiden före stadsgrundandet gör 
sammanhangen mer komplicerade. Fynd och 
lager i kvarteret Zebran kan alltså vara från ett 
förurbant skede som föregått den organiserade 
staden. Detta är något som man måste beakta 
vid jämförelser mellan undersökningarna. 
Undersökningarna i Uttern och Zebran är alltså 
väl värda att jämföra men de förefaller represen
tera olika skeden i stadens utveckling.
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som skulle stå för underhåll av befästningar och 
försörjning av en garnison. Sölvesborgs slott var 
vid denna tid en av Östdanmarks största borgar 
och stora resurser måste ha avsatts i samband 
med uppbyggnaden.

Bilden av Sölvesborg som stad framträder, 
som tidigare nämnts, gradvis (Anglert 1984:37). 
Den organiserade staden har dock ofta antagits 
komma till runt år 1400. Detta stämmer väl 
med dateringen av den äldsta stadsbebyggelsen i 
kvarteret Uttern som anlades vid ungefär denna 
tid (Söderberg 1992:25). Det är oklart när man 
börjar kalla staden, och inte enbart borgen, för 
Sölvesborg. I ett brev från 1418 nämns Sölves
borgs kyrka vilket antyder att namnet Sölves
borg då i första hand syftar på staden (Anglert 
1984:11). 

De medeltida städerna i Blekinge har en 
skif tande historia. Den äldsta staden i land
skapet är Ronneby som kan betraktas som stad 
redan under 1200talet (Stenholm 1984:33). I 
kung Valdemars jordabok från 1231 omnämns 
Ronneby som ett kungalev och bör ha varit 
huvudort för Medelstad härad. De äldsta 
delarna i stadens kyrka, Heligkorskyrkan, 
uppfördes under senare delen av 1100talet. 
Stadens utvecklingling avspeglas i de undersök
ningar som gjordes i kvarteret Ernst. Här fanns 
ett äldsta skede med lerbottnar som hörde till 
tiden före 1300. Därefter tillkom en perma
nent bebyggelse. Ronneby var även den främsta 
staden i landskapet under dansktiden. De övriga 
städerna i Blekinge hör till senmedeltid. Avaskär 
förefaller ha fungerat som stad från 1350 (Sten
holm 1983:8). Elleholm uppträder som stad 
vid mitten av 1400talet och även Lyckå verkar 
tillkomma som stad vid mitten av 1400talet 
(Ersgård 1988:174). Sölvesborg verkar alltså till
komma under samma skede som Elleholm och 
Lyckå och hör till gruppen senmedeltida städer. 
En skillnad gemtemot dessa städer är dock att 
uppgifterna från 1343 utgör ett mer påtagligt 
indicium på aktivitet på platsen före stadens 
grundläggande än vad som finns för Lyckå och 
Elleholm (Ersgård 1988:175). 

Då det gäller 1200talet finns det alltså inte 
några uppgifter varken om Sölvesborgs före

landsvägen och äldre kartor visar att det funnits 
gravfält längs vägen. Även en av de kända äldre 
runsten arna från Lister var rest invid byn. Som 
ortnamn är Sölve av förhistorisk typ. Det före
faller rimligt att tänka sig att platsen för staden 
ursprungligen ingick i byns utmark. Från Söl
vesborgshalvön finns dock ett intressant järnål
dersfynd och det är den vikingatida silverskatt 
med mynt, smycken och bitsilver som påträf
fades vid Tredenborg, söder om den nuvarande 
staden, år 1856 (SHM 2291). Mynten i skatten 
ger en terminus post quem datering till år 991. 
Det är dock oklart i vilket sammanhang skatten 
gömts. Bland keramikfynden från kvarteret 
Zebran fanns förutom den högmedeltida kera
miken även en skärva östersjökeramik vilken 
kan dateras till sen vikingatid eller tidig med
eltid. Några säkra belägg för att det funnits en 
bebyggelse på Sölvesborgshalvön under vikinga
tida eller tidigmedeltid finns alltså inte.

I de historiska källorna uppträder, som tidiga
re nämnts, Sölvesborgs slott före staden Sölves
borg. Efter omnämnandet från år 1343 nämns 
borgen flera gånger i brev skrivna under 1300
talets senare del (Anglert 1984:27). I det arkeo
logiska materialet från borgen finns inte några 
fynd som är äldre än 1300tal. Kindström, som 
gjorde de tidiga undersökningarna av borgen, 
menade dock att den borde ha anlagts under 
1200talet (Kindström 1945:72f). Han utgick 
då från likheter med andra befästa anläggningar 
och även från det som han ansåg vara en suc
cesiv uppbyggnad av borgkullen. Dessa indicier 
förefaller dock osäkra. Något som ändå kan tala 
för en datering till 1200talet är den 14Canalys 
av ett vildsvinsben som Ola Magnell lät göra 
i samband med sin studie av benmaterial från 
borgen (Magnell 2009:21). Dateringen faller 
inom perioden 12051270. Eftersom förekomst 
av vilt i detta sammanhang kan betrakta som 
typisk för en högre ståndsmiljöer är det en god 
markör för etableringen av en borgmiljö. Söl
vesborgs slott var en av de danska riksborgarna. 
Dessa inrättade under senare delen av 1200 
talet och under 1300talet och blev stommen 
i landets fasta försvar (Winstrand 1995:97). I 
anslutning till borgarnas inrättades slottslän 
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oklart vad som sker i kvarteret Zebran under 
1300talet. Åtminstone en av 14Cdateringarna 
ligger i huvudsak inom 1300tal och förmod
ligen har området fortsatt att användas som 
avstjälpningsplats under de n na tid. Förmodli
gen har bruket av platsen dock upphört vid den 
tid då bebyggelsen i kvarteret Uttern tillkom
mer. Kanske ligger en förändring bakom detta 
där en äldre bebyggelse omstruktureras och för
ändras till en reglerad stad.

Under 1400talet framträder Sölvesborg som 
en etablerad stad. Detta sker samtidigt som det 
sker en omfattande urbanisering i Danmark. 
Stadsbildandet under denna period, 1400 till 
1470, skedde särskilt i landets mer perifera 
delar varav Blekinge var en (Andrén 1985:108). 
Handeln ökade i omfattning och inte minst då 
det gällde jordbruksprodukter och fisk. Efter 
ödeläggelsen blev boskapsdriften betydelsefull 
och boskapens betydelse som handelsvara ökade 
(Enemark 1992). Sölvesborgs stadsprivilegier 
förnyades år 1445 vilket innebär att staden då bör 
ha innehaft dessa en tid. Nicolaikyrkan tillkom 
i sin nuvarande form och karmeliterklostret 
grundas 1480talet. Klostergrundandet skedde 
på kungligt initiativ. Karmeliterorden anlade 
främst konvent i små, nygrundade städer (Sten
holm 1986:161). Under 1400talet inrättade 
man ett Sankt Jörgens hospital och från staden 
är även ett Mariagille känt. Staden förefaller ha 
haft en expansiv period och har förmodligen 
även varit av en viss storlek (Söderberg 1992:7). 
Staden brändes under svenska härjningar 1452 
men byggdes åter upp. Även om unionstiden 
innebar en ökad handel mellan Blekinge och 
södra Småland så visar även de historiska käl
lorna att det fanns en stark konkurrens mellan 
olika handelsintressen (Stenholm 1986:171). 
Många parter sökte att exportera vid sidan av 
städerna och drottning Margareta utfärdade 
1396 förbud mot handel via bondehamnar. Eta
bleringen av städer som Sölvesborg ska därför ses 
i ljuset av kampen mellan kungamaktens städer 
och konkurrerande handelsplatser längs kusten 
(Andrén 1985:113, Stenholm 1986:172). I ett 
brev från 1473 omnämns att Sölvesborgsborna 
klagat över att köpmän från Själland bedrivit 

gångare eller om borgen. Man kan lägga märke 
till att Listers härad nämns i kung Valdemars 
jordebok från 1231 dock utan att man anger 
någon ort som administrativt centrum (Anglert 
1984:8). Hade Sölve, eller Sölvisöre, ingått i 
kungens dåtida intressesfär är det möjligt att 
detta skulle ha noterats i jordeboken. De arkeo
logiska beläggen från 1200talet utgörs alltså av 
den tidiga 14Cdateringen av ett vildsvinsben 
från slottet samt de aktuella dateringarna från 
kvarteret Zebran. 

Från 1300talet finns alltså omnämnandet 
av borgen och av Sölvisöre från år 1343 samt 
en rad omnämnanden av borgen från samma 
år och framåt. Under perioden 1332 till 1360 
låg Skåne och Blekinge under det svenska riket. 
Det intresse för upprustningen av Sölvesborgs 
slott som Magnus Eriksson visar i ett av breven 
stämmer väl överrens med kungens handelspoli
tik som avsåg att främja handel mellan Småland 
och Blekinge (Stenholm 1986:90,171). Detta 
gjorde han bland annat genom att gynna Växjö
biskopen med stadsprivilegier för Växjö stad 
samt donationer till biskopen av byar och gårdar 
i Blekinge längs med transportvägarna och vid 
lastageplatser vid kusten (Larsson 1964:116ff). 
Bakom detta bör ligga en strävan att kringgå 
den etablerade handelsstaden Ronneby (Larsson 
1964:118). Om föregångaren till Sölvesborgs 
stad varit ett led i denna handelspolitik eller 
inte är dock oklart. Då svensktiden var över har 
den danska kungamakten troligen åter velat 
gynna Ronneby som varit den gamla danska 
handels staden (Söderberg 1992:26). Perioden 
1350 till 1400 har betecknats som en ”urbani
seringslakun” då inget stadsgrundande förekom 
inom danskt område (Andrén 1985:100). Det 
är därför inte heller troligt att någon stadsut
veckling sker under denna tid i Sölvesborg. 
Från slutet av detta århundrade finns dock de 
första arkeologiska beläggen för en stadsbebyg
gelse i kvarteret Uttern från slutet av 1300talet. 
Söderberg menar att framväxten av Sölvesborg 
förmodligen hör samman med en nystart för 
handeln i och med Kalmarunionen och stadens 
grundläggande skulle då ha skett i slutet av 
1390talet (Söderberg 1992:26). Det är något 
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Sölvisöre och Sölvesborg – olika 
tolkningsvägar
Hur ska man då tolka lämningarna i kvarteret 
Zebran och hur ska man se på den tidiga period 
i stadens historia som lämningarna represente
rar? Till att börja med kan man summera några 
av de alternativ man kan se för tolkningen.

En möjlig tolkning är att lämningarna hör 
samman med en tidig stadsbebyggelse. Detta 
vore inte orimligt med tanke på att lämningarna 
var belägna inom området för den senmedeltida 
staden. Fyndmaterialet från kvarteret Zebran 
visar även likheter med det från kvarteret 
Uttern vilket skulle kunna tala för att även det 
hör samman med en stadsbebyggelse. Visserli
gen saknas vissa inslag bland fynden men detta 
bör främst ha att göra med skillnaden mellan 
bebyggelse och avfallslager samt lämningarnas 
skillnad i ålder. Visserligen ger det osteologis
ka materialet ett ickeurbant intryck men även 
detta påminner om förhållandena i kvarteret 
Uttern. Vad som talar emot att det redan tidigt 
skulle ha funnits en etablerad stad på platsen 
är snarast frånvaron av skriftliga belägg. Även 
det faktum att bebyggelsen i kvarteret Uttern 
var anlagd i överensstämmelse med den kända 
stadsplanen antyder att denna hör samman med 
framväxten av en reglerad stad runt 1400. Om 
lämningarna i kvarteret Zebran skulle represen
tera en äldre stadsbebyggelse är det möjligt att 
denna haft en annan struktur än den stad som 
vi känner genom de äldsta kartorna. 

En annan möjlighet är att avfallslager och 
fynd hör samman med en agrar bebyggelse som 
funnits på platsen innan staden anlades. Av 
djurbensmaterialet framgår att uppfödning av 
djur ägt rum i nära anslutning till platsen. Som 
tidigare nämnts finns dock en liknade agrar 
inriktning på djurhållningen även i benmate
rialet från kvarteret Uttern. Tanken att det kan 
ha funnits en gård på platsen under högmedel
tid är inte orimlig. Frågan är dock hur en sådan 
gård kan ha förhållit sig till byn Sölve, som vore 
rimlig att se som primärenhet. Om en sådan 
gård utgjort en nyetablering på utmarken före
faller det mer troligt att den haft någon form av 

handel i Hällevik (Anglert 1984:37f). I denna 
konkurrens har syftet med Sölvesborgs stad varit 
att gynna kungliga intressen. Efter unionstiden 
har man antagit att handeln minskade i omfatt
ning (Stenholm 1986:172). De arkeologiska 
spåren från1400talet är förhållandevis tydliga. 
Förutom stadsbebyggelsen i kvarteret Uttern 
hör även lämningarna efter klostret till denna 
period. Någon aktivitet i kvarteret Zebran är 
inte känd från denna i övrigt intensiva period i 
stadens historia.

Fig. 45: Sölvesborgs slott var en av Östdanmarks största 
borganläggningar och bör ha präglat det omgivande närom-
rådet. Bild av kärntornet uppe på själva borgkullen.
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innebär det att närområdet runt borgen präglats 
av detta under en period av mer än hundra år. 
Även vid en eventuell senare datering av borgens 
grundläggande till början av 1300talet skulle 
omständigheter vara de samma. Ett stort antal 
människor har varit engagerade både i anlägg
ningsarbetet för den stora motteanläggningen 
och i själva byggnadsarbetet. Transporter av 
byggnadsmaterial och förnödenheter bör ha 
kommit både till lands och till sjöss. Landsvä
gen som löpt genom platsen för staden har givet
vis varit viktig i detta sammanhang. Det är även 
rimligt att anta att det som senare blev stadens 
hamnplats, den enda djupare anläggningsplat
sen i Sölvesborgsviken, utnyttjats redan under 
tiden för borgbyggandet. Det är därför viktigt 
att se platsen för den senare staden i ljuset av 
borgen och de aktiviteter och den anhopning 
av resurser som knöts till denna. För den tid 
som undersökningen i kvarteret Zebran omfat
tar, dvs. andra halvan av 1200 samt 1300talet, 
kan man tänka sig att det på platsen för staden 
funnits en bebyggelse, med delvis agrar karak
tär, men som fungerat som en knutpunkt i 
logistiken omkring borgen och dess underhåll. 
Av djurbenen att döma har denna bebyggelse 
dock varit självförsörjande och det fanns inte 
något som övervikt för sådant kött eller fisk som 
kunnat vara från skatter eller uppburna avgifter. 
Om en sådan bebyggelse bestått av en eller flera 
bondgårdar eller om det har rört sig om en form 
av tidig stadsbebyggelse är oklart. Kanske har 
platsen utgjort någon slags mellanting mellan 
stad och land. Bebyggelsen har antagligen inte 
haft samma utformning som den senare stads
planen som verkar gälla förts från tiden för 
kvarteret Uttern, det vill säga 1390talet, och 
framåt. Uppgifterna i brevet från 1343 antyder 
att Sölvisöre representerar någon form av för 
kronan viktig verksamhet. Man ska därför inte 
utesluta förekomsten av en marknad som skulle 
kunna ha varit lokaliserad till platsen för den 
senare staden. Någon sådan marknad avspeglar 
sig dock inte i fyndmaterialet.

Ett antagande kan alltså vara att den bebyg
gelse som gett upphov till avfallslagret i kvarteret 
Zebran haft en agrar karaktär men att den även 

specialfunktion än att den enbart tillkommit i 
agrart syfte. 

En tredje möjlighet kan vara att en handels 
eller marknadsplats har föregått staden och att 
spåren i kvarteret Zebran var från en sådan. 
Man har ibland antagit att namnet Sölvisöre 
skulle höra samman med en sådan plats och det 
vattenanknutna efterledet -öre kan leda tankar
na till fiskeplatser och fiskemarknader liknande 
Skanör. Ersgård menar att det finns en tendens 
under 1300tal till att man förlägger borgar intill 
säsongsvisa handelsplatser. Borgarna vid Åhus, 
Ystad, Malmö och kanske även Sölvesborg kan 
ses som exempel på detta (Ersgård 1988:180f). 
Han betonar också att det under 1200talet 
var det säsongsmässiga handelsplatserna som 
dominerade handel medan städerna hade en 
andrahandsposition. Vid undersökningen var 
därför frågan huruvida det funnits handel eller 
ett kommersiellt fiske på platsen betydelsefull. 
Analysen av fiskbenen visade att fisket varit 
viktigt för försörjningen på platsen men att det 
snarast har haft karaktär av husbehovsfiske. 
Man har visserligen fiskat sill men Ola Magnell 
menar att sillen inte varit en dominerande fångst 
vilket framgår av jämförelser med benmaterial 
från andra medeltida fiskeplatser. Man bör dä r
för kunna utesluta att en fiskemarknad lik skå
nemarknaden funnits på platsen. I benmaterialet 
från såväl husdjur som fisk finns inte heller 
något som antyder säsongs utnyttjan de av 
platsen. Snarare finns flera faktorer som tyder 
på en fast bebyggelse med självhushåll. En fråga 
som dock kvarstår är varför man i brevet från 
1343 nämner en avgift för Sölvesborgs slott och 
Sölvisöre. Sammanhanget antyder att det inte 
rör sig om något vanligt arrende utan en annan 
typ av verksamhet som kungen kunnat debitera. 

Inget av de ovan nämnda alternativen passar 
helt in på de lämningar som påträffades i kvar
teret Zebran. Det är därför möjligt att man sna
rats bör söka ett sammanhang som kombinerar 
flera olika förklaringar. En faktor som man dock 
bör betona är närheten till borgen och det stora 
byggprojekt som uppförandet av befästningsver
ken utgjort. Om det är korrekt att Sölvesborgs 
slott började byggas redan i slutet av 1200talet 
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platsnamnet Sölvisöre. Undersökningen gav 
visserligen inte några enkla svar till hur staden 
uppkom eller hur den tidiga bebyggelsen kan ha 
sett ut men den gett ett viktigt bidrag till det 
fortsatta kunskapsbygget.

Tyngdpunkten i undersökningen låg på 
den osteologiska analysen. Det till varatagna 
djur bensmaterialet visade sig vara välbevarat 
och varierat. Det var även tydligt tidsbundet 
och sakande inblandning av fynd från senare 
tidsperioder. Den nya kunskapen omkring 
fiske och djurhållning som den osteologiska 
analysen har gett är av värde även utanför det 
stadshistoriska perspektivet. Det kommer att 
utgöra ett betydelsefullt jämförelsematerial för 
12 1300talet i Sydsverige och Danmark och 
kan ge bidrag diskussionen omkring förhållandet 
mellan urbant och agrart. Den riktade satsningen 
på osteologi och kvartärgeologi har väsentligt 
bidragit till möjligheten att tolka platsen och 
sammanhanget. 

Det är värt att notera att man vid förunder
sökningen enbart kunde konstatera att det fanns 
ett drygt decimeterdjupt avfallslager med djur
ben närmast en äldre markyta. Några daterande 
fynd påträffades inte vid förundersökningen och 
även vid slutundersökningen påträffades enbart 
få fynd. Utan möjlighet att redan vid förunder
sökningen datera lagret hade man förmodligen 
inte gått vidare med en slutundersökning. Även 
i medeltida stadsmiljöer är det alltså viktigt att 
använda 14Canalys. Det är även värt att notera 
att det trots att jordvärmeledningar lagts ned i 
området fanns välbevarade arkeologiska kontex
ter även om metodiken behövde anpassas efter 
situationen.

I jämförelse med den beräknade tidsåtgång
en kunde man konstatera att rutgrävningen tog 
mer tid än beräknat och att en lägre andel av 
kulturlagret därför grävdes ut. Anledningen till 
detta var framför allt att lagren var fyndrika och 
därigenom mer tidskrävande. Det tillvaratagna 
fyndmaterialet motsvarade dock i omfattning 
och kvalitet väl de ställda förväntningarna.

Det finns ofta ett stort intresse av att följa 
arkeologin i de medeltida städerna. De insatser 
som gjordes i fråga om förmedling var vid denna 

haft särskilda funktioner med anknytning till 
uppförandet av borgen. Platsen i sin helhet bör 
ha präglats av närheten till borgen. Eftersom 
staden senare anlades på denna plats är det inte 
orimligt att anta att marken redan då inneha
des av kungen. Hur denna tidiga bebyggelse sett 
ut är svårt att veta utan att undersöka hus och 
bebyggelselämningar. Kanske kommer en sådan 
tidig bebyggelse att framkomma vid framtida 
undersökningar. Undersökningen i kvarteret 
Zebran har alltså visat att staden Sölvesborg 
haft en föregångare på platsen, kanske kallades 
denna för Sölvisöre innan borgens namn kom 
att gälla även för staden. Det är dock viktigt att 
vid tolkningen av det svårbedömda äldsta ske
det inte använda definitioner som utgår från 
senmedeltida stadskriterier. Den bebyggelse som 
speglas i kvarteret Zebran behöver inte ha haft 
samma drag som den senare medeltida staden. 
Det är dock tydligt att redan innan Sölvesborg 
tillkom som en reglerad stad fanns en bebyggelse 
och att denna förmodligen haft en nära anknyt
ning till borgen.

Utvärdering

Det kan ofta vara svårt att få en kontinuitet i 
arbetet med de mindre städernas arkeologi. 
Om ex ploateringstrycket inte är särskilt högt 
kan det gå decennier mellan de arkeolog iska 
rönen. Det tålmodiga arbetet med schaktnings
övervakningar ger ibland utdelning och ibland 
inte. Den här redovisade undersökningen i kvar
teret Zebran kan, enligt vår mening, ses som 
ett positivt exempel på hur även arkeologiska 
undersökningar av en måttlig omfattning gör 
att man kan ta ett steg framåt i kunskapsupp
byggnaden. Undersökningen har resulterat i en 
fördjupad kunskap om den äldsta staden och ett 
omfattande fyndmaterial har tillvaratagits som 
är tydligt äldre än den oftast antagna tidpunkten 
för stadens grundläggande. På så vis har under
sökningen kunnat bekräfta den tidigare fram
förda hypotesen om att Sölvesborgs stad haft ett 
förstadium. Kanske motsvarar detta det gåtfulla 
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undersökning begränsade och omfattade främst 
en guidning som Mikael Henriksson utförde 
en helg under pågående fältarbete. Även denna 
insats låg dock utanför projektet. Vid liknande 
undersökningar vore det tacksamt om man i 
högre utsträckning kunde ha möjlighet att låta 
förmedling ingå i projektet.
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Registeringen utförd av Ola Magnell, Riksantikavrieämbetet UV Syd. 
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Bilaga 3, Fyndtabell övriga fynd

 
 

         F.nr. Material Sakord Vikt Antal Anmärkning Fynd.id. Rel. Rel. Objekt 
805 Bränd lera Tegel 48 4   10877 1895 Grävenhet 
806 Bränd lera Lerklining 39 8   10878 1895 Grävenhet 
807 Bränd lera Lerklining 2 2   10880 1687 Grävenhet 
808 Glas Fönsterglas 3 1 Från ovanför  A1743 10881 1785 Fynd i A1743 
809 Bränd lera Lerklining 65 19   10882 1899 Grävenhet 
810 Bränd lera Tegel 28 3   10883 1899 Grävenhet 
811 Bränd lera Lerklining 24 16   10885 2093 Grävenhet 
812 Bränd lera Tegel 5 4   10886 2093 Grävenhet 
813 Bränd lera Lerklining 21 6   10887 2093 Grävenhet 
814 Bränd lera Tegel 75 8   10888 2093 Grävenhet 
815 
 

Bergart 
 

Glättsten 
 

105 
 

1 
 

Ena sidan förefaller ha en 
polerad yta. 

10891 
 

1687 
 

Grävenhet 
 

816 Bränd lera Lerklining 13 5   10892 1699 Grävenhet 
817 Bränd lera Lerklining 1 2   10893 1699 Grävenhet 
818     1 1   10894 1699 Grävenhet 
819 Bränd lera Lerklining 8 2   10897 1815 Grävenhet 
820 Bränd lera Tegel 92 9   10898 1815 Grävenhet 
821 CU-leg Spänne 6 1  Vid avbaning 10900 100 Lager 
822 
 
 

Järn 
 
 

Obest. järnf 
. 
 

21 
 
 

4 
 
 

Fragm. av obestämda 
järnföremål, ev. spik/nit. 
Kasseras 

10901 
 
 

1695 
 
 

Grävenhet 
 
 

823 Bränd lera Lerklining 36 12   10902 1695 Grävenhet 
824 Bränd lera Tegel 1 2   10903 1695 Grävenhet 
825 Bränd lera Lerklining 35 15   10905 1691 Grävenhet 
826   Kalkputs 1 1   10906 1691 Grävenhet 
827 Bränd lera Tegel 8 4   10907 1691 Grävenhet 
828 Bränd lera Bränd lera 13 4   10908 2145 Stolphål 
829 Bränd lera Tegel 8 1   10909 2145 Stolphål 
831 Bränd lera Lerklining 10 2   10912 1883 Grop 
832 Bränd lera Tegel 6 3   10913 1883 Grop 
833 Bränd lera Lerklining 2 2   10914 1727 Grävenhet 
835 Bränd lera Tegel 29 10   10917 1907 Grävenhet 
836 Bränd lera Lerklining 52 15   10918 1907 Grävenhet 
837 
 
 

Järn 
 
 

Obest. järnf 
 
 

14 
 
 

2 
 
 

Smalt avlångt föremål samt 
mindre järnfragment, 
kasserat. 

10920 
 
 

1907 
 
 

Grävenhet 
 
 

838 Bränd lera Lerklining 87 48   10921 1687 Grävenhet 
839 Bränd lera Tegel 5 3   10922 1687 Grävenhet 
840 Bränd lera Lerklining 46 4   10924 1707 Grävenhet 
841 Bränd lera Lerklining 9 5   10926 1703 Grävenhet 
842 Bränd lera Tegel 1 1   10927 1807 Grävenhet 
843 Bränd lera Lerklining 36 15   10928 1915 Grävenhet 
844 Bränd lera Tegel 16 12   10929 1915 Grävenhet 
845 Bränd lera Lerklining 31 21   10930 1907 Grävenhet 
846 Bränd lera Tegel 25 13   10931 1907 Grävenhet 
847 Bränd lera Lerklining 3 1   10932 1719 Grävenhet 
848 Bränd lera Lerklining 79 35   10934 2089 Grävenhet 
849 Bränd lera Lerklining 24 14   10935 2089 Grävenhet 
850 Bränd lera Tegel 14 9   10939 1723 Grävenhet 
851 Bränd lera Lerklining 1 1   10940 1723 Grävenhet 
852 Bränd lera Lerklining 1 1   10943 1862 Grävenhet 

853 Järn Spik 9 1 Rektangulärt snitt. Kasserat 10944     

854 Bränd lera Tegel 47 3   10947 1715 Grävenhet 
855 Bränd lera Lerklining 16 1   10948 1715 Grävenhet 
856 Bränd lera Lerklining 47 15   10949 1915 Grävenhet 
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F.nr. Material Sakord Vikt Antal Anmärkning Fynd.id. Rel. Rel. Objekt 
857 Bränd lera Tegel 76 11   10950 1915 Grävenhet 
858 Bränd lera Tegel 2 1   10952 1807 Grävenhet 
859 Bränd lera Lerklining 85 28   10953 1936 Grävenhet 
860 Bränd lera Tegel 84 8   10954 1936 Grävenhet 
861 Bränd lera Tegel 1 1   10955 1936 Grävenhet 
862 Järn Spik 11 1 Kasserad 10957 1936 Grävenhet 
863 Bränd lera Lerklining 12 5   10958 1940 Grävenhet 
864 Bränd lera Lerklining 6 6   10959 1715 Grävenhet 
865 Slagg Slagg 14 1   10960 1711 Grävenhet 
866 Bränd lera Tegel 12 3   10962 1711 Grävenhet 
867 Bränd lera Lerklining 30 30   10963 1711 Grävenhet 
868 Bränd lera Tegel 88 15   10964 1903 Grävenhet 
869 Järn Spik 3 1 Kasserad 10965 1903 Grävenhet 
870 Bränd lera Lerklining 53 17   10966 1903 Grävenhet 
871 Glas Fönsterglas 1 1   10968 1827 Grävenhet 

872 Bränd lera Föremål 5 1 Kritpipa 10969 1827 Grävenhet 

873 Bränd lera Tegel 67 7   10970 1827 Grävenhet 
874 Bränd lera Lerklining 6 5   10971 1827 Grävenhet 
875 Bränd lera Tegel 6 1   10972 1703 Grävenhet 
876 Glas   1 1   10973   Grävenhet 
877 Växt Sädeskorn 1 2   10974   Grävenhet 
878 Flinta Avslag/avfall 8 1   10976 100 Lager 
879 Glas Flaska 63 1   10977 100 Lager 

880 Flinta Avslag/avfall 81 1 Patinerad med mindre 
krusta 10978 1786 Fyndenhet 

881 
  

Flinta 
  

Pilspets 
  

1 
  

1 
  

Flathuggen pilspets med 
urnupen bas, storlek  35mm 
X 15mm 

10979 
  

1711 
  

Grävenhet 

 

882 Flinta Avslag/avfall 1 1 Litet fragm. med krusta. 
Senonflinta 10980 1870 Grävenhet 

883 Flinta Spån 2 1 35X18mm, mindre krusta 
vid slagbula, senon 10981 1874 Grävenhet 

884 Bränd lera Tegel 54 8   10983 1911 Grävenhet 
885 Järn Spik 14 1 Spik/nubb. Kasserad 10984 1911 Grävenhet 
886 Bränd lera Lerklining 30 11   10985 1911 Grävenhet 

887 Flinta Avslag/avfall 1 1 Patinerad senonflinta, 20 X 
10mm 10986 2089 Grävenhet 

888 Bränd lera Tegel 112 13   10988 2089 Grävenhet 
889 Bränd lera Lerklining 81 22   10989 2089 Grävenhet 
890 Bränd lera Tegel 7 3   10991 1911 Grävenhet 
891 Bränd lera Lerklining 36 17   10992 1911 Grävenhet 
892 Bränd lera Lerklining 72 29   10993 1903 Grävenhet 
893 Bränd lera Tegel 18 3   10994 1895 Grävenhet 
894 Bränd lera Lerklining 15 8   10995 1895 Grävenhet 
895 Bränd lera Tegel 3 1   10996 1899 Grävenhet 
896 Bränd lera Lerklining 15 11   10997 1899 Grävenhet 

897 Flinta Spån 1 2 Mindre fragment, 
senonflinta.  10998 1715 Grävenhet 

898 Flinta Redskap 1 1 Bränt mindre fragm m 
retusch. 15 X 10 mm 10999 1715 Grävenhet 

899 Flinta Avslag/avfall 24 2 Grov senonflinta m krusta 11000 1907 Grävenhet 
900 Flinta Avslag/avfall 4 2 Senonflinta, en bränd.  11001 2089 Grävenhet 
901 Flinta Avslag/avfall 1 1 Bränd 11002 1907 Grävenhet 
902 Flinta Avslag/avfall 1 1 Lätt eldpåverkad 11003 1727 Grävenhet 

903 Flinta Avslag/avfall 398 2 Större bitar, en m krusta, en 
patinerad kr.flinta 11004 100 Lager 

904 Flinta   1 1 Lätt eldpåverkad 11005 2093 Grävenhet 

905 Flinta Avslag/avfall 41 2 Senonflinta? Patinerad och 
mindre krusta 11006 100 Lager 
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F.nr. Material Sakord Vikt Antal Anmärkning Fynd.id. Rel. Rel. Objekt 
906 Flinta Avslag/avfall 1 1 Svallad och patinerad 11007 1711 Grävenhet 
907 Flinta Avslag/avfall 56 1 M krusta 11008 938 Kulturlager 
908 Flinta Avslag/avfall 4 1 Lätt patinerad kr.flinta 11009 1723 Grävenhet 
909 Bränd lera Ungsvägg 950 4 Kakelugnsfragment 11010 100 Lager 

910 Bränd lera Ungsvägg 180 3 Kakelugnsfragment, samma 
som fnr 909 11011 883 Grop 

952 
 

Skiffer 
 

Brynen 
 

10070 
 

7 
 

Ämne till liebrynen, 
oanvända i L101 

11053 
 

1847 
 

Fyndenhet 
 

 



133

Bilaga 4,  Anläggningslista

Anl.nr Anl.typ Kontext Undersökt 
andel (%) 

Beskrivning 

100 Lager L100  Yttäckande odlingslager, se beskrivning rapporttext 
101 K-lager   Se beskrivning i rapporttext. Inmätt som A1145. 
102 K-lager L102  Se beskrivning i rapporttext. Inmätt som A938. 
103 Lager L103  Se beskrivning i rapporttext. Inmätt som 1975. 
104 Lager L104  Se beskrivning i rapporttext. Inmätt som A1995. 
714 Grop Sentida 0 Fyllning av vit silt med inslag av större kolbitar. Troligen sentida. 
741 Grop Sentida 0 Stor sentida nedgrävning med tegel, porslin och yngre rödgods i ytan. I 

ytan 3,3 x 3,0 meter. Något ojämn rundad form.  
774 Grop Sentida 0 (FU 25) Stor sentida nedgrävning med en storlek av 4,2 x 2,5 meter. Stenfylld grop 

med tegelstenar troligen dränering eller avlopp. Fynd av 18-1900-
talskaraktär. Motsvarar FU A343. 

822 Grop Sentida 0 Stor sentida nedgrävning i ytan 4,7 x 2,9 meter, fortsatte in i N 
schaktkanten. I ytan fanns tegel, kakelugnsfragment, fynd av 1800-
talskaraktär. 

854 Grop Sentida 0 A854 Sentida nedgrävning i ytan 2,5 x 1,8 meter. Innehöll bl a glas och 
taktegel, fynd av sentida karaktär. 
 

A883 Grop Sentida 0 Sentida nedgrävning med en storlek av 2,4 x 1,9 meter. Fyllningen bestod 
av matjord med tegel och kalkputs. 

938 K-lager L102  Se L102 
1048 Lager L103  Se L103 
1145 K-lager L101  Se L101 
1743 Stenpack-

ning 
 50 Nedgrävd stenpackning med en längd av 3,7 meter och en bredd av 0,8-

1,1 meter orienterad i N-S riktning.  Nedgrävningen hade ett djup av 0,4 
meter och var fylld av stenar med en storlek av 0,05 till 0,20 meter där de 
större stenarna främst fanns i botten. Stenarna låg i en fyllning av svart, 
sotig sand som inte gick att särskilja från L102 förutom att det innehöll ett 
yngre fyndmaterial. Här påträffades, ben, yngre rödgods, fönsterglas, 
tegelflis samt ett nålhus av horn (F1790) med svarvad form och 
cirkeldekor. Eftersom stenpackningen var tydligt nedgrävd föreföll den inte 
kunna vara en stenkista eller fundament till en brygga. Anläggningen var 
nedgrävd i underliggande ljus sand. Är förmodligen del av en äldre 
dränering. Fynden tyder på att det inte är äldre än 1600-tal 

1791 Grop Sentida 25 Stenfylld nedgrävning troligen för dränering. 0,9 x 1,0 meter´ i ytan. 
1848 Stenpack-

ning 
 100 Mindre stenpackning eller möjligen grund stensatt nedgrävning. Ojämn 

form i ytan 0,35 x 0,35 meter stor. Bestod av upp till 0,10 meter stora 
stenar i ett skikt som var tätt satta. Stenarna var inte eldsprängda. 
Påträffades under L102, Någon nedgrävning var inte synlig i profil. Kan 
vara en äldre urlakad anläggning. 

1883 Grop L101(?) 50 Grop i botten av L101. I ytan 0,45 x 0,35 meter. I profil rundad form och ett 
djup av 0,20 meter. Innehöll inte något yngre fyndmaterial. Samma fyllning 
som L101 och troligen tidigt nedgrävd i detta lager. 

1948 Grop Sentida 25 A1948. Grop med yngre fyndmaterial med porslin, tegel och yngre 
rödgods. Hade i ytan en storlek av 1,2 x 0,9 meter. 

1968 Grop  50 Mindre nedgrävning, ev. stolphål, grävd genom L102. I ytan 0,20 x 0,20 
meter. Fynd av kritpipa visar att gropen hör till ett yngre skede. 

1975 Lager L103  Se L103 
1995 Lager 104  Se L104 
2101 Grop Sentida 25 Nedgrävning med ljusbrun, måttligt humös fyllning. I ytan 2,2 x 2,0 meter, 

fortsätter ini den N schaktväggen. En kvadrant grävdes och anläggningen 
hade en svagt rundad, flack botten och ett djup av 0,20 meter. Gropen 
undersöktes eftersom den saknade sentida fynd i ytan. Vid undersökning 
påträffades dock flera större spikar som gav ett sentida intryck. 

2135 Stolphål  50 I ytan 0,40 x 0,30 meter. I profil rundad form och 0,10 meter djupt. Fyllning 
av sotig, melerad sand. Påträffades efter andra avbaning. Oklart om anl. är 
grävde genom L101 eller inte. 

2145 Stolphål  50 Stolphål eller grop med en storlek av 0,4 x 0,3 meter i ytan. I profil ojämnt 
rundad form och ett djup av 0,15 meter. Påträffades vid andra avbaning 
under L101. Fyllning av sotig sand. Oklart om anl. är grävd genom L101 
eller inte. 

2164 Stolphål  50 Storlek i ytan av 0,3 x 0,3 meter. I profil 0,16 m djup med raka sidor och 
rundad botten. Fyllning av svart, sotig sand. Framkom vid andra 
avbaningen under L101, Troligen grävd igenom L101. 

2181 Stolphål  50 I ytan 0,35 meter diameter. I profil ett djup av 0,22 meter och rundad form 
med tydligt avsatta sidor. Fyllning av svart, sotig sand. 

2205 Grop  33 Större nedgrävning som fortsätter in i V schaktväggen med en synlig 
storlek av 2,9 x 0,9 meter. Djup 0,25 meter, flack form i profil. Fyllning av 
svart sotig sand med ben och tegelkross. Inga direkt sentida fynd men 
oklart om det är en äldre anläggning eller inte. 
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Bilaga 5, Lista över grävenheter

 
Grävenhet Lager Storlek 

(m2) 
Djup 
(m) 

Toppmått 
m ö h 

Anmärkning 

1687 L101 1,2 0,18 2,47 0,4 x 0,75 m stor yta inom grävenheten vattensållades 
1691 L101 1,2 0,18 2,39 Förekom mer kol mot botten av lagret 
1695 L101 1,2 0,18 2,27 0,4 x 0,75 m stor yta vattensållades (djup 0,18). I botten av 

lagret fanns större inslag av kol samt enstaka fläckar av ljus, 
obränd lera. I 

1699 L101 
(/L102) 

1,2 0,28  Vid övergången mellan L101 och L102. Rutans N del (t o m 
0,3 m från N änden) sägas höra till L101. Därefter dök det 
torviga inslaget som karaktäriserar L102 upp nedanför en 
förhållandevis distinkt sluttning. Inom grävenheten var 
höjdskillnaden 0,3 m mellan botten i den N och S delen och 
man föreföll här ha en avslutning åt S av en strandvall. 

1703 L102 1,2 0,22 1,95 En 0,4 x 0,75 m stor yta sparades för vattensållning (djup 
0,22 m). I den N delen fanns enstörning som grävdes bort 
innan fynden tillvaratogs. Undre delen av L102 torvigt, 
kompakt och nästan helt utan benfynd, gott om ben i den 
övre delen. 

1707 L102 1,2 0,2 1,84 Del av ytan vattensållad. Lagrets övre del fyndrikt och rikligt 
med kol, mindre torvigt. Undre delen fyndfattigt mer torvigt 

1711 L102 1,2 0,22 1,82 Ett 0,4 x 0,8 m stort parti vattensållades (djup 0,m 10). 
Benfynd främst inom de översta 0,1 m av lagret. L102 
innehöll ganska mycket grenar och kvistar. 

1715 L102 1,2 0,29 1,78 Del av ytan vattensållad. Den övre delen av lagret 
fyndförande ned till djup av 0,1 m. Därunder få fynd. I 
sanden i underliggande L104 påträffades spånfragment. 

1719 L102 1,2 0,23 1,71 Del av ytan vattensållad.Mest fynd i lagrets övre del ned till 
djup av 0,1 m. Färre fynd i den undre torvigare delen av 
lagret. 

1723 L102 0,7 0,20 1,65 En 0,4 x 0,5 m stor yta av grävenheten vattensållades (djup 
0,20). Få fynd. Gott om halvförmultnade kvistar och grenar i 
det torviga lagret 

1727. L102 0,7 0,20 1,59 Få fynd, enstaka tegelflis. Mycket halvmultnade grenar och 
rötter, I S delen en anläggning med tätt satta stenar, A938, 
som hade ljus fyllning, troligen äldre än L102. 

1731 L102 0,7 0,18  Enbart den undre mer torviga delen av lagret bevarat i 
denna grävenhet. Inga fynd. 

1811 L101 1,0 0,15 2,28 Enstaka benfynd. Tunt lager övergår i gul sand med 
sotinslag. 

1815 L101 1,0 0,20 2,27 Fynd företrädesvis i den övre delen av lagret (ned till 0,1 m 
djup). Fynd av flera ämnen till brynen i glimmerskiffer. I N 
delen fanns gropen A1883. 

1819 L103 1,0 0,12 2,05 Här var förhållandevis hårt banat och lagren var tunnare. 
Inga fynd. 

1823 L102 1,0 0,15 1,95  
1827 L102 1,2 0,20 1,81 I lagret upptäcktes en nedgrävning, A1868, som innehöll 

sentida fynd. En markvärmeslinga berörde även del av 
grävenheten. Därför många sentida fyndinslag.  

1862 L103 1,2 0,10 2,18 Svagt humösa, fläckiga inslag i sand under L101. Få fynd, 
inget st.å-material. 

1866 L104 1,0 0,10  Svagt humösa, fläckiga inslag i annars opåverkad sand. Inga fynd. 
1870 L104 1,0 0,15 1,59 Opåverkad ljus sand med fläckvisa inslag av humös sand. 

En flinta. 
1874 L104 1,0 0,10 1,48 Ljus opåverkad sand med fläckar av humöst material. En 

flinta hittad. 
1895 L101 0,7 0,20 2,30 Del av ytan vattensållad. Mest benfynd i lagrets övre del ned 

till djup av 0,10 m. 
1899 L101 0,7 0,20 2,31 Del av ytan vattensållad. Flest benfynd i övre delen av 

lagret. I S delen fanns gropen A2181 i botten. 
1903 L101 0,7 0,25 2,18 Del av ytan vattensållad. Mest fynd i översta delen av lagret. 
1907 L101 0,7 - - Del av ytan vattensållad. 
1911 L101 0,7 0,20 2,33 Del av ytan vattensållad. Mest fynd i lagrets övre del. 
1915 L101 0,7 0,28 2.15 Del av ytan vattensållad. Mest fynd i lagrets övre del. 
1936 L101 0,7 0,25 2,44 Del av ytan vattensållad. Störning i grävenhetens N del av 

nedgrävning eller träd. Längs hela Ö sidan störning av 
dränering. 

1940 L101 0,7 0,20  Ö tredjedelen av grävenheten var störd av dränering. En 0,4 
x 0,3 m stor yta, där det skadade partiets undantagits, 
vattensållades. Bortsett från vattensållade delen är 
kontexten osäker. 
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Grävenhet Lager Storlek 
(m2) 

Djup 
(m) 

Toppmått 
m ö h 

Anmärkning 

2089 L101 0,7 0,25 2,43 Del av ytan vattensållad. Mer fynd och större inslag av 
humöst material i lagrets övre del. Färre fynd och mer sot 
och kol i botten av lagret. Inslag av sentida fynd tyder på 
någon form av störning. 

2093 L101 0,7 0,28 2,23 Lagrets övre del mer humöst och innehöll mer ben inkl. 
fiskfjäll. Undre delen färre fynd, mer sot och kol och måttligt 
humöst. I den S delen dyker lagret kraftigt vid strandvallens 
slut och övergår i botten till L102 med torvigt inslag. Visst 
inslag av yngre fynd, troligen från jordvärmeslinga i V delen. 
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Bilaga 6, Osteologisk metodredovisning. Ola Magnell. 

Bilaga 6 
Osteologisk analys – metod och data 
 
Identifieringen av benmaterialet har skett med hjälp av de osteologiska samlingarna vid UV, 
Riksantikvarieämbetet och Biologiska museerna, Lunds universitet. Identifiering av får respektive get har skett 
utifrån kriterier enligt Boessneck et al. (1964). Artfördelningen har kvantifierats utifrån antal fragment (NISP) 
och minsta antalet individer (MNI). De två olika kvantifieringsmetoderna har olika nackdelar. Kvantifiering 
baserad på antal fragment kan påverkas av anatomiska skillnader mellan olika arter, depositioner av mer eller 
mindre hela kroppar, liksom om fragmenteringsgrad skiljer sig mellan olika arter. Beräkning av minsta antalet 
individer kräver oftast omfattande benmaterial för att ge tillförlitliga resultat (Marshall & Pilgram 1993). För att 
möjliggöra jämförelser med andra benmaterial så baseras denna på antal fragment. 
 
Den anatomiska fördelningen har baserats på antal fragment. Tänder har exkluderats från kvantifieringen av 
anatomisk fördelning, eftersom tänder ofta kommer från samma käke innebär att ben från huvudet ofta blir 
överrepresenterat.  
 
Åldersfördelningen har baserats på epifyssammanväxning, tandframbrott och slitage samt storlek och struktur 
på ben för identifiering av ben från späddjur och foster. Till åldersfördelning och könsfördelning har enskilda 
ben från förundersökningen adderats för att öka underlaget till tolkningarna. Epifyssammanväxningen har 
bedömts enligt Silver (1969) och har efter Vretemark (1997: 41) delats in i tidigt, medel och sent fusionerande 
delar av skelettet. Tandslitage har registrerats enligt Grant (1982) och har baserats på käkar och lösa tänder 
från underkäken. Åldersattributering har baserats på Jones (2006) för får, nötkreatur enligt Vretemark (1997: 
39) och svin enligt Magnell (2006). Till ålders- och könsfördelning har även enskilda ben från förundersökningen 
adderats för att öka underlaget till tolkningarna. 
 
Könsbedömning har skett utifrån morfologi på betar hos svin och bäcken hos får/get och nötkreatur (se 
Vretemark 1997: 42ff). Mellanfotsben från nötkreatur har könsbedömts osteometriskt där Eketorp III har 
använts som referenspopulation för att definiera storlek för kor och tjurar (Boessneck et al. 1979). Mått följer 
von den Driesch (1976). Mankhöjd för nötkreatur har beräknats utifrån Matolcsi 1970). 
 
Beräkning av totallängd av torsk har skett genom mått och regressionsformler av följande ben och källor; 
vertebrae 1 (Enghoff 1983) och vertebrae 2 (Enghoff 1991), premaxillare och dentale (Cardell 1995). 
 
För att kunna beskriva benmaterialets tafonomiska historia och kulturlagrens bildning och karaktär har olika 
tafonomiska spår undersökts. Slaktspår har undersökts och skärspår har i svårtolkade fall verifierats i mikroskop 
för att identifiera karaktäristiska kriterier som bland annat v-format tvärsnitt (Fisher 1995:21ff). Avhuggna och 
kluvna ben med skarpa brottytor som orsakats av vass egg har registrerats som hugg. Förekomst av 
gnagmärken har även registrerats. Spår efter trampling och då endast mer omfattande spår som är 
makroskopiskt synliga och inte enstaka rispor på benens ytterskikt har noterats. Registrering och kvantifiering 
av tafonomiska spår har endast gjorts på artbestämda benfragment från däggdjur och vid beräkning har tänder 
exkluderas, eftersom dessa tafonomiska spår inte förekommer på tänder.  Vittring av benens ytterskikt har 
registrerats enligt Behrensmayer (1978). Etsningar på benens ytterskikt orsakade av rötter har även noterats. 
 
 
 Handgrävning  Vattensåll Totalt 
Däggdjur 8 10 12 
Fågel 3 4 5 
Fisk 7 12 12 
Totalt 18 26 29 
    
Tabell bilaga ost 1. Antal identifierade arter i benmaterialet från kvarteret Zebran insamlat genom handgrävning respektive 
vattensållning. 
 
En utvärdering har gjort för att undersöka hur sammansättningen av benmaterialet har påverkats av 
tillvaratagande av benmaterialet genom insamlats vid handgrävning och hackbord i jämförelse med 
vattensållning med 2 mm maskstorlek. En jämförelse av kvantifiering av artfördelningen visar att vid 
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vattensållning ökar andelen får/get med 6 % i förhållande till nötkreatur och svin som minskar med 5 % 
respektive 4 % (fig bilaga ost 1). Även hund och katt ökar något med 3 %. Som förväntas gynnas förekomsten av 
ben från mindre djurarter vid sållning. Dock är det inga avgörande skillnader mellan det handgrävda och sållade 
benmaterialet när det gäller däggdjurbenen, utan i grova drag ger de en likartad bild av artfördelningen. 
Dubbelt så mycket fågelben tillvaratogs vid vattensållning, fast inga tydliga skillnader i antal arter i 
benmaterialet från kvarteret Zebran (tabell bilaga ost 1). 
 
 

 
 
Figur 1. Artfördelning av däggdjur från kvarteret Zebran insamlat vid handgrävning respektive vattensållning baserat på 
antal fragment. 
 
Som förväntat har vattensållningen störst betydelse för fiskbensmaterialet, men inte så markanta skillnader 
som andra undersökningar har visat på. I grova drag finns en liknande artfördelning av fisk, men med mer av 
mindre fiskarter som sill och ål vid sållning och tydligt större andel torsk vid handgrävning (fig bilaga ost 2). 
Framför allt är fiskbensmaterialet artrikare i samband med sållning (tabell bilaga ost 1). Ett viktigt resultat med 
vattensållningen är att kunna fastställa att den relativt låga andelen ben från sill, inte beror på 
utgrävningsmetodik utan att sillben är mer sällan förekommande än i flera andra medeltida fiskbensmaterial 
från Skåne och Danmark. 
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Figur 2. Artfördelning av fisk från kvarteret Zebran insamlat vid handgrävning respektive vattensållning baserat på antal 
fragment. 
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Grävenhet Antal Vikt (g) 
1687 83 412,3 
1691 39 102,9 
1695 141 452,2 

1807* 2 22,9 
1811 1 8,7 
1815 18 668 
1895 323 293,1 
1899 162 190,1 
1903 246 1377,2 
1907 431 1096,2 
1911 210 728,6 
1915 45 437,1 
1936 13 93,1 
1940 15 0,8 
2089 160 896,1 
2093 53 623,9 
totalt 1942 7403,2 

Tabell bilaga ost 2. Benmaterial från lager 101. *Yngre störning. 
 
 
Grävenhet Antal Vikt (g) 
1699 111 398 
1703 231 752,1 
1707 24 108,4 
1711 238 731,6 
1715 97 282,5 
1719 110 778,9 
1723 13 81,2 
1823 4 105,6 
1827 3 56,1 
totalt 831 3294,4 
Tabell bilaga ost 3. Benmaterial från lager 102. 
 
 
Anläggning Antal Vikt (g) 
1743 1 12,7 
1883 6 17,7 
2205 4 154 
Tabell bilaga ost 4. Benmaterial från övriga kontexter 
 
 
 
Art L101 L102 1883 2205 
Nötkreatur (Bos taurus) 213 92 1 1 
Får (Ovis aries) 6 1   
Get (Capra hircus) 5    
Får/get (Ovis/Capra) 48 16 1 1 
Tamsvin (Sus domesticus) 107 39   
Häst (Equus caballus) 4    
Hund (Canis familiaris) 2 1   
Katt (Felis catus) 3 2   
Rådjur (Capreolus capreolus) 3    
Säl (Phocidae) 1    
Varg (Canis lupus) 1    
Gnagare (Rodentia) 1 1   
Människa (Homo sapiens) 1    
Gås (Anser) 2    
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Tamhöns (Gallus domesticus) 4 1   
Hönsfågel (Galliformes) 7    
Andfågel (Anatidae) 2    
Gräsand (Anas platyrhyncos) 1    
Havsörn (Haliaeetus albicilla)  2   
Skogsduva (Columba palumbus) 1    
Groddjur (Amphibia) 12    
Sill (Clupea harengus) 11 9   
Ål (Anguilla anguilla) 7 8   
Sik (Coregonus lavaretus)  1   
Karpfisk (Cyprinidae) 5 2   
Mört (Rutilus rutilus) 1 1   
Skärkniv (Pelecus cultratus) 1    
Torsk (Gadus morhua) 102 19   
Lake (Lota lota) 1    
Simpor (Cottidae) 1    
Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) 3    
Abborre (Perca fluviatilis) 41 (389*) 11 (41*)   
Gädda (Esox lucius) 17 2   
Flundra (Pleuronectidae) 1 1   
Skrubba (Platichthys flesus) 1    
Tabell bilaga ost 5. Antal identifierade benfragment från kvarteret Zebran. *fjäll. 
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Cranium 50 13 10 1 4  1 1    
Dentes (sup.)            
Mandibula 46 16 3 1 1   1    
Dentes (inf.)            
Dentes 52  20      1   
Hyoideum 1           
Atlas 3 1 1         
Axis            
V.cervicales 2 2 2     1    
V.thoracicae 3 4 1     1    
Costae 5 14 7   2 1   1  
V.lumbales 4     1      
Sacrum 2           
V.caudale 1           
Scapula 4 4          
Humerus 5 4 2    1     
Ulna 3 6          
Radius 3 3  1        
Carpalia 3  1         
Metacarpale 6 2          
Coxae 4 3          
Femur 5 1 2         
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Patella 1           
Tibia 3 5 1      1   
Fibula  2          
Tarsalia 3 3 1 1        
Metatarsale 24 1  2    1    
Metapodium 2 3 1         
Phalanx I 6 2 1   1     1 
Phalanx II 9 4 1   1   1   
Phalanx III 1 1  1        
Sesamoideum 2           
Tabell bilaga ost 6. Anatomisk fördelning (NISP) av däggdjur (Mammalia) från kvarteret Zebran (L101/102). 
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Quadratum      1  
Mandibula  1      
Furcula       1 
Coracoideum 1   2   3 
Scapula 1  1     
Ulna      2  
Carpometacarpus       1 
Tibiotarsus      1  
Fibula        
Phalanx 1  1   1   
        
Tabell bilaga ost 6. Anatomisk fördelning (NISP) av fågel (Aves) från kvarteret Zebran (L101/102). 
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neurocranium       1        
frontale       4    1 1   
parasphenoidale  1  1   3    1    
vomer       3    1    
epioticum       1        
pteroticum       2        
mesethmoid       1        
symplecticum       2        
supraoccipitale       1        
basioccipitale       1    1    
praemaxillare       6    2    
maxillare       5    3    
dentale 1      3   1 1 2  1 
articulare       4    3    
quadratum       1    1    
hyomandibulare       5     1   
keratohyale       3    3 1   
epihyale       1        
ectopterygoideum       2     2   
interoperculare       2    1    
operculum 1          2    
praeoperculum 2      3   1 2    
suboperculare 1      1    1    
radii 
branchiostegi 

      3        

branchiale            1   
os pharyngeum 
inferior 

    2 1 2        

posttemporale       6   1 3    
supracleithrum       1    1    
cleithrum    1   3    2 1   
scapula           1    
Ryggrad               
vertebrae 
precaudale 

 1  2   24  1  5 6   

vertebrae caudale   1 2   17 1   4 1   
vertebrae 15 13     7     1 2  
costae    1           
pterygiophora           3    
pinna dorsalis           10    
squama           430    
Tabell bilaga ost 7. Anatomisk fördelning (NISP) av fisk (Pisces) från kvarteret Zebran (L101/102). 
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 Tidig sammanväxning Medel sammanväxning Sen sammanväxning 
 Lös Sammanvuxen Lös Sammanvuxen Lös  Sammanvuxen 
Nötkreatur 0 20 1 14 0 3 
Svin 2 7 7 1 6 0 
Får/get 1 3     
Tabell bilaga ost 8. Åldersfördelning av husdjur utifrån epifyssammanväxning. 
 
 
 

 
 
Figur 3. Åldersfördelning av svin utifrån tandframbrott och slitage av tänder från underkäkar. 
 
 

 
 
Figur 4. Åldersfördelning av får/get utifrån tandframbrott och slitage av tänder från underkäkar. 
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Metatarsus GL Bp SD Bd 
L101    45,0 
L101    46,9 
L101  40,0 23,3  
L101  41,9   
L101 201,5 40,4 22,9 45,9 
L102  39,1 19,9  
L102  47,5 24,5  
L102 194,2 37,5 19,7 43,0 
metacarpus GL Bp SD Bd 
L102    52,3 
L101FU 179,0 37,5 19,7 57,2 
 Tibia-Bd Ra-Bp Radius-

Bd 
Scapula-
GLP 

L101 50,3 67,4   
L102   56,7 59,0 
M3- Längd    
L101 29,1    
L101 32,5    
L101 33,5    
L101 34,2    
L101 34,9    
L102 32,2    
L102 32,4    
L102 36,3    
Tabell bilaga ost 9. Mått på nötkreatur. Mått (mm) enligt von den Driesch (1976). 
 
 
 
M3-  längd bredd (WA) 
L101 30,7 13,9 
L102 25,6 12,7 
L101 25,7 12,6 
L101FU 29 14,3 
Metatarsale IV GL  
L101 85,5  
Tabell bilaga ost 10. Mått på svin. Mått (mm) enligt von den Driesch (1976). 
 
 
 
dentale premaxillare vertebrae II 

2,9 4,4 4,9 
3,9 4,5 7,6 

 6,0  
 6,9  
 8,0  

Tabell bilaga ost 11. Mått på vertebrae 2 (Enghoff 1991), premaxillare och dentale (Cardell 1995) av torsk för beräkning av 
totallängd. 
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Bilaga 7, Konserveringsrapport, Max Jahrehorn

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

    

Konserveringsrappor
t 

 MJ                     Rapport id: 
K13-41 

Bilaga 7 

 
Ort / Anläggning:  Kv. Zebran, Su, Sölvesborg. RAÄ 44 Fynd 

nr: 

 

 Kons 
nr: 

F1790 

 
Kontaktperson: Arwo Pajusi, Blekinge Museum  Datum 

in: 

2013-02-06 

 Datum 
ut: 

2013-10-23 

Föremål: Skaft, del av 

 
Material: Horn Antal: 1 

 
Mått:  

 
Vikt in: 13,98g (fuktigt), vikt efter konservering: 12,96g   

Foto:  
Ja 

 
Behandling: 
 
Föremålet täcks av lätta föroreningar som är något kraftigare i fördjupningar och i linjerna. Delen har 
några längsgående sprickor på sin ovansida, ett par av dessa är synliga på insidan. Samtliga brottytor 
är av äldre datum. Delen var placeras i en minigrippåse med lite vatten. 
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2 
 

    

Konserveringsrappor
t 

 MJ                     Rapport id: 
K13-41 

Bilaga 7 

 
Föremålet innan konservering. 
 
 
 
Delen rengörs först under mikroskop med pensel och trästicka för att avlägsna de mer lösare 
föroreningarna. Urlakning med avjoniserat vatten i flera bad. För att rengöra något djupare så används 
70%-ig etanol och pensel samt dehydrering i dito. Föremålet placeras för kontrollerad torkning. Som 
ytskydd används en pasta av MCW/bivax som försiktigt poleras in i materialet. 
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3 
 

    

Konserveringsrappor
t 

 MJ                     Rapport id: 
K13-41 

Bilaga 7 

 
Föremålet efter konservering. 
 
 
Föremålet påminner även om ett nålhus.  
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Bilaga 8, Analysresultat 14C. Ångströmlaboratoriet
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Bilaga 9, Osteologisk analys av fiskbensmaterial. 

Bilaga 9 

Fel fisk på fel plats vid fel tid. 
-Osteologisk analys av fiskbensmaterial från arkeologisk 
förundersökning, Ljungaviken, Sölvesborg 2010. 
Åsa Pehrson 
 

Inledning 
Under våren 2010 genomfördes en förundersökning vid Ljungaviken utanför Sölvesborg, detta med 
anledning av planerad bostadsbebyggelse. Ett cirka 40 ha stort område undersöktes, främst 
påträffades lämningar från stenålder samt äldre järnålder. En anläggning 14C-daterades dock till 1400-
tal (Kjällquist 2010:5). Denna var cirka 0,8 m i diameter, trattformig och 0,3 m djup.  Botten var klädd 
med kalkhaltig lera och på cirka 0,1 m djup låg ännu ett tunt skålformat lerlager, varför upprepad 
användning verkar sannolik. Mellan dessa lerlager var gropen fylld med humös sand.  Alla lager 
innehöll fiskben även om de var rikligast förekommande i det övre lerlagret (Kjällquist 2010:11).  
Denna anläggning tolkades som en lerbottenliknande anläggning (Kjällquist 2010:11) och då 
lerbottnar vanligen dateras till tidigmedeltid, samt det faktum att en okulär besiktning av fiskbenen 
visade på en atypisk artsammansättning har det ansetts av värde att närmare analysera 
fiskbensmaterialet från anläggningen. Målsättningen med analysen är att via art- och 
elementfördelning få en uppfattning om anläggningens funktion och det fiske som kopplas till denna. 
Även tafonomiska faktorer kring insamlande och representativitet av fiskmaterial har studerats.  
 
 

Material och metod 
 
Fiskbensmaterialet har tillvaratagits från jordprover tagna från två lager av anläggningen. Dels det 
översta lagret av humös sand, dels det översta lerlagret. Totalt har uppskattningsvis 4 liter jord 
våtsållats, merparten från det övre lagret och cirka 0,5 liter från lerlagret. Jorden var fördelad på fyra 
prover, två om cirka 1,5 liter var och två om cirka 0,5 liter var. Av varje prov har cirka 2 dl jord sparats 
för eventuella framtida kemiska analyser.  Alla prover genomgick en snabb okulär genomgång 
(handplockning) för att inledningsvis få en uppfattning av fiskbensmaterialet. De jordprover som 
undantagits våtsållning har senare även noggrant handplockats på identifierbart material.  Sållningen 
har skett genom successivt minskande masktäthet på 4, 2 och 0,5 mm.  Tillvaratagandet har 
framförallt skett selektivt, med andra ord har fragment som bedömts som möjliga att identifiera till 
art och/eller element tillvaratagits. I 4 mm sållet har dock alla fragment tillvaratagits för att få en 
uppfattning om de tafonomiska förhållandena. 

Till viktberäkningar har en digitalvåg med en noggrannhet på 0,1 g använts. Identifieringen av 
fiskbensmaterialet har gjorts med hjälp av referenssamlingen på Riksantikvariets avdelning för 
uppdragsarkeologi, UV Syd i Lund. För att lättare få en överblick av materialet presenteras detta 
uppdelat i regionerna, cranium, vertebra och skuldergördel även om noggrannare 
elementbestämningar utförts. Även fenstrålar har registerats. Otolither räknas till kategorin cranium. 
Minsta individantal (MNI) har beräknats utifrån största antal fragment från ett och samma element 
och sida, alternativt antalet otolither delat med två (torsk och Trisopterus sp.).  

 För beräkningar av kroppslängd på torsk har mått tagits på följande element; otolith (Olson et 
al. 2002:376), dentale (Cardell 1995:12), premaxillare (Cardell 1995:12), vertebrae precaudalis 1 
(Enghoff 1983:89), vertebrae precaudalis 2 (Enghoff 1994:93). Mätningar har gjorts med digitalt 
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skjutmått och beräkningar på total längd gjorts med regressionsekvationer ur respektive publikation. 
Nomenklatur och uppgifter om utbredning och levnadssätt har hämtats från Nationalnyckelns band 
om strålfeniga fiskar (Kullander et al. 2012). 
 

Resultat 
 
Art- och elementfördelning  
Totalt har 2968 fragment med en sammanlagd vikt av 86,3 g analyserats, vilket får ses som ett 
relativt stort fiskbensmaterial.  Av dessa har 755 fragment (25,4 %) med en vikt av 34,2 g (39,6%) 
kunnat identifieras till art eller familj. Minst 40 individer av tretton olika arter och/eller 
släkten/familjer finns representerade i materialet. Medelvikten för fragmenten ligger på 0,03 g vilket 
indikerar att materialet är mycket fragmenterat. Medelvikten på identifierade fragment är 0,05 g 
vilket även indikerar att dessa kommer från företrädesvis mycket små individer. 
Materialet domineras klart av fragment från torskfiskar, framförallt torsk (Gadus morhua). Men även 
ett större antal fragment av kolja (Melanogrammus aeglefinus) och vitlinglyra/glyskolja har 
identifierats. Släktet Trisopterus utgörs av fyra arter varav två lever i svenska vatten (vitlinglyra 
(Trisopterus esmarkii) och glyskolja (Trisopterus minutus)), då tillgänglig referenssamling endast 
innehåller glyskolja har de inte artbestämts närmare och anges som Trisopterus sp.. Enstaka 
fragment förkommer även av vitling (Merlangius merlangus) och långa (Molva molva). Vidare 
förekommer ett mindre antal fragment av sill (Clupea harengus), ål (Anguilla anguilla), piggvar 
(Scopthalmus/Psetta maxima) flundror (Pleuronectidae), gädda (Esox lucius) och abborre (Perca 
fluviatilis). Ytterligare arter finns i materialet men har ej kunnat artbestämmas då referenssamlingen 
ännu ej är komplett.  
Element från alla kroppsregioner finns representerade i materialet (se Tabell 1.). Kotor dominerar 
men detta ska ses mot bakgrund av fragmenteringsgraden och att kotcentrum är robustare än 
många kranieelement. Rikligast förekommande av kraniebenen, förutom otolither, är de mer 
kompakta elementen från käkregionen (dentale, maxillare, premaxillare, vomer, articulare, 
quadratum).  Även om de flesta arter endast representeras av enstaka fragment finns element från 
både huvudet och kroppen från torsk, kolja, sill, abborre och plattfiskar. Detta indikerar att hela 
fiskar hanterats i anläggningen. Bland kotorna finns även en stor andel som inte kunnat bestämmas 
närmare än till torskfisk men det är sannaolikt att dessa härrör från de arter som i övrigt kunnat 
beläggas i materielet, exempelvis vitling och vitlinglyra/glyskolja. 
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Ål (Anguilla anguilla) 4     4 0,3 1 
Sill (Clupea harengus) 8 2    10 0,7 1 
Gädda (Esox lucius) 2     2 0,2 1 
Långa (Molva molva)  1    1 0,1 1 
Torskfisk (Gadidae) 139 76    215 7,1 - 
Torsk (Gadus morhua) 287 146 30   463 21,7 19 
Kolja (Melanogrammus 
aeglefinus) 

18 8 2   28 1,9 2 

Vitling (Merlangius 
merlangus) 

 1    1 0,1 1 

Vitlinglyra/Glyskolja 
(Trisopterus sp.) 

 20    20 1,1 9 

Abborre (Perca fluviatilis) 1 1    2 0,2 1 
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Fjärsing (Trachinus 
draco) 

2     2 0,1 1 

Piggvar (Scopthalmus 
maxima) 

1     1 0,1 1 

Plattfisk (Pleuronectidae) 2 4    6 0,6 2 
Subtotal 463 260 32   755 34,2 40 
Fisk (Pisces)  165 13  96 1939 2213 52,1 - 
Total 628 273 32 96 1939 2968 86,3 40 
Tabell 1. Art- och elementfördelning av fiskben från lerbottnen i Ljungaviken, Sölvesborg. (Otolither är 
inkluderade i ”cranium”.) 

 

Nära hälften av fragmenten (både vad gäller antal och vikt) insamlades från det övre lerlagret (se 
illustration i Källquist 2010:13), vilket är värt att notera då detta bara utgjorde en 1/8 av 
jordprovsvolymen. Detta lager får således betraktas som en aktivitetsyta medan den överliggande 
humösa sanden snarare utgör ett fyllnadsmaterial. Över lag kan inga större skillnader ses i art- och 
elementfördelningen mellan lerlagret och fyllnadslagret (Tabell 2). Noterbart är dock att majoriteten 
av elementen från kolja och långa kommer från lerlagret medan fragmenten av sötvattensfisk härrör 
från fyllnadslagret.  

 

 

Tabell 2. Artfördelningen mellan det övre lerlagret och det överliggande fyllnadslagret. 

 
 
 
 

 Fyllnadslager Lerlager Totalt 
Ål (Anguilla anguilla) 1 3 4 
Sill (Clupea harengus) 2 8 10 
Gädda (Esox lucius) 2  2 
Långa (Molva molva)  1 1 
Torskfisk (Gadidae) 122 93 215 
Torsk (Gadus morhua) 219 244 463 
Kolja (Melanogrammus 
aeglefinus) 

6 22 28 

Vitling (Merlangius 
merlangus) 

 1 1 

Vitlinglyra/Glyskolja 
(Trisopterus sp.) 

9 11 20 

Abborre (Perca fluviatilis) 2  2 
Fjärsing (Tracinus draco)  2 2 
Piggvar (Scopthalmus 
maxima) 

 1 1 

Plattfisk (Pleuronectidae) 1 5 6 
Subtotal 364 391 755 
Fisk (Pisces)  1198 1015 2213 
Total 1562 1406 2968 
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Storlek 
Storleksberäkningar har gjorts utifrån mått på 48 fragment från fem olika element av torsk (se 
material och metod). Även om de olika metoderna givetvis ger något olika resultat ger de en tydlig 
och samstämmig bild av torskmaterialet (se Figur 1). Beräkningar utifrån kotor (precaudalis 1 och 2) 
ger generellt mindre individer än de övriga elementen och största spannet fås från otolither, men 
detta är även det största materialet (n = 15). De flesta individer är mellan 20 och 40 cm långa men 
spannet varierar mellan 14 till 50 cm. Majoriteten av koljan bedöms, i jämförelse med 
referensexemplar, även den komma från individer mindre än 50 cm. Likaledes fragmentet (vomer) 
från långa kommer från en mindre individ. Att det främst rör sig om mindre individer gäller även 
generellt för de övriga arterna. 
 

 
Figur 1. Totallängd av torsk (Gadus morhua) beräknat utifrån fem olika element. N = 48.   
 
 
Sållning och tafonomi  
Eftersom handplockningen av materialet även gjorts på en detaljerad nivå i laboratoriemiljö ger 
denna kategori en annorlunda bild gentemot hur denna typ av material brukar se ut, med få arter 
från stora individer. Här är det stället den artrikaste kategorin och innehåller även ben från små arter 
som sill. Dock kan sägas att det är i denna kategori de största fragmenten påträffats.  
Den initiala bilden av hur materialet såg ut (med i stort sett uteslutande torskfisk) innan våtsållningen 
visade sig inte stämma. Vanligen brukar vikten av sållning av fiskmaterial påpekas i relation till andra 
arters (främst sill) betydelse i förhållande till torsk (t.ex. Olson & Walther 2008:183). Detta material 
visar även på vikten av sållning för att få en representativ bild av individstorleken (även om den 
domineras av torsk), samt för att man med fog ska kunna dra slutsatsen att andra arter inte var av 
samma betydelse. Flera arter (sill, abborre, plattfisk, fjärsing) hade inte heller påträffats om noggrann 
sållning inte hade genomförts (se Tabell 3). Materialet var till stora delar mycket fragmenterat och 
sammanlagt har 34,2 gram (39,6%) av benen kunnat artbestämmas. Denna siffra är lägst för 4 mm 
sållet där alla fragment togs till vara (se Tabell 4). Högst är den för det handplockade materialet, men 
detta innehåller även de största fragmenten. Fördelningen mellan 2 och 0,5 mm är relativt jämn men 
antalet fragment som selektivt plockats ur sållet är relativt sett lägre.  I lerbottnar från Simrishamn 
kan som jämförelse nämnas att 60,1 % (33,4 av 54,9 g) artbestämts. Dock är de närmare 
omständigheterna kring tillvaratagandet okända (Cardell 1995:5). Från kvarteret Liljan beskrivs 
fiskbenmaterialet i lerbottnarna som mycket välbevarat men i vissa fall starkt fragmenterat (Cardell 
2005a:101). Här förekom även en mycket stor andel fjäll (Cardell 2005a:102) något som inte 
framkommit i Ljungaviksmaterialet 
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 Handplockat 4 mm 2 mm 0,5 mm Totalt 
Ål (Anguilla anguilla) 4    4 
Sill (Clupea harengus) 4   6 10 
Gädda (Esox lucius) 1 1   2 
Långa (Molva molva)  1   1 
Torskfisk (Gadidae) 78 16 94 27 215 
Torsk (Gadus morhua) 256 87 111 9 463 
Kolja (Melanogrammus 
aeglefinus) 

18 8 2  28 

Vitling (Merlangius 
merlangus) 

1    1 

Vitlinglyra/Glyskolja 
(Trisopterus sp.) 

4 1 14 1 20 

Abborre (Perca fluviatilis)   2  2 
Fjärsing (Trachinus draco)   2  2 
Piggvar (Scopthalmus 
maxima) 

 1   1 

Plattfisk (Pleuronectidae) 4  1 1 6 
Subtotal 370 115 226 44 755 
Fisk (Pisces)  439 785 858 131 2213 
Total 809 900 1084 175 2968 
Tabell 3. Artfördelning av fiskbenen mellan de olika sållstorlekarna. 

 
 Handplock 4 mm 2 mm 0,5 mm 
Obestämt     
NISP 439 785 858 131 
NISP % 54,3 87,2 79,2 74,9 
Vikt (g) 12,8 26,2 11,5 2,3 
Vikt % 41,3 77,7 59,6 57,5 
Bestämt     
NISP 370 115 226 44 
NISP % 45,7 12,8 20,8 25,1 
Vikt (g) 17,2 7,5 7,8 1,7 
Vikt % 58,7 22,3 40,4 42,4 
Tabell 4. Bestämningsgraden mellan de olika sållstorlekarna (för materialet som helhet, se Tabell 1) 

 
Förutom en hög fragmenteringsgrad har i stort sett inga andra tafonomiska effekter kunnat påvisas i 
materialet. Inga fragment uppvisar tecken på eldpåverkan eller slaktspår. Några tillplattade kotor 
skulle kunna tolkas som tecken på mastikation (Wheeler and Jones 1989:75) men detta är mycket 
osäkert. En icke artbestämd kota med benpålagringar är den enda patologiska förändringen som har 
konstaterats.             
 
Övriga fynd.      
Förutom fiskben påträffades ett litet (0,1 g) obestämbart fragment av däggdjur samt en liten bit skal 
av en mollusk. Ett mindre antal fröer och botaniska rester av okänt ursprung kunde också 
konstateras. Undantaget musselskalet kom dessa från fyllnadslagret. Inga kolfragment fanns i 
materialet.          
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Diskussion 

 
Anläggningens användning 
Lerbottnar förknippas vanligen med tidigmedeltida stadsmiljöer längs Sydskandinaviens kuster.  
Dessa består av en grund grop klädd med ett tunt lager lera. Storleken och formen kan variera, från 
knappa metern till flera meter i diameter, från ovala till rektangulära. Ofta förekommer de i större 
antal, antingen strandnära eller över större ytor.  Som tidigast uppträder de vid mitten av 1100-talet 
men tycks sedan helt försvinna kring ca 1300 (Ersgård 2006:53). Lerbottnarnas funktion har 
diskuterats genom åren då någon självskriven förklaring inte kunnat ses. På grund av att de ofta görs 
fynd av fiskben i dessa har de generellt kopplats samman med fiske och hantering av fisk. Förvaring, 
rensning och tranframställning är hypoteser som framförts (källor i Ersgård 2006:53). Ersgård 
ifrågasätter dock varför just lera skulle vara ett bra förvaringsmedium för dessa aktiviteter och 
förordar istället en rent symbolisk funktion. Lerbottnen skulle då vara kopplad till att resa en 
marknadsbod och de relationer detta symboliserade mellan marknadsbesökaren och garanten för 
marknadsfreden, kungamakten. Detta skulle också förklara lerbottnarnas försvinnande då 
marknadsbodarna permanenterades i början av 1300-talet (Ersgård 2006:55). Varför denna typ av 
utrymmeskrävande anläggning och just lera skulle vara ett lämpligt sätt att manifestera denna 
symbolism på ger han dock inga direkta argument för, inte heller varför en så stor andel av dem 
innehåller större mängder fiskben, framförallt från sill (Ersgård 2006:62). Annica Cardell 
(2005a:101ff) argumenterar för en mer praktisk funktion av lerbottnarna i samband med det stora 
höstfisket, nämligen som tillfällig förvaring i samband med sortering av urgälad sill inför insaltningen i 
tunnor. Fisken skulle då först ha lagts i de större bottnarna, närmast stranden, för att sedan sorteras 
efter storlek och kvalitét i de mindre bottnarna, varefter de lades i tunnor. Hennes utgångspunkt 
ligger i materialet från kvarter Liljan i Malmö där 41 av 49 (85 %) osteologiskt undersökta lerbottnar 
innehöll fiskben (Cardell 2005a:102). Prover, från främst primärfyllningen, från bottnarna sållades 
genom ett såll med 0,4 mm masktäthet och fiskben plockades ut under förstoringslampa (Cardell 
2005a:101). Sammanlagt undersöktes 136,3 g fiskben och fjäll. Av 500 identifierade benfragment 
kom 383 från sill. Fördelningen av fiskben var inte jämn mellan bottnarna, 6 stycken var helt tomma, 
majoriteten (70 %) innehöll mindre än 1 g och 20 % innehöll 1-5 g medan ett fåtal bottnar innehöll 
större mängder fiskben. De flesta bottnar innehöll endast 1-2 arter (totalt noterades 7 olika arter) 
(Cardell 2005a:102). 
Slutsatsen kring lerbottnarnas funktion drar hon då alla kroppsregioner finns representerade av sill 
(undantaget ben från skuldergördeln och en underrepresentation av kotor), sillarna är mycket jämna 
i storlek (övervägande 29-30 cm), samt den stora mängden fjäll som påträffats i anläggningarna 
(uppskattningsvis 500 000 stycken). Sillen har en förmåga att tappa fjäll när de ligger tätt 
tillsammans. Att det skulle saknas ben från skuldergördeln förklaras av att sillarna var urgälade och 
att kotor är underrepresenterade beror på att dessa snabbare bryts ner i den elektrolys som uppstår 
vid nedbrytningen av hela fiskar, än om det skulle vara frågan om fiskrens (Cardell 2005a:102ff). 
Förekomsten av andra arter, framförallt mindre torskar och flundror, representerar en typisk bifångst 
vid sillfiske (Cardell 2005a:105). Även från lerbottnar i Simrishamn dominerar sillen, med små 
individer av spättor och torsk som bifångster i det lokala kustnära fisket. Här är dock 
elementfördelningen en annan. För sillen är den relativt jämn men för torsk och spätta dominerar 
kraniebenen. Sillen uppvisar även en mycket större storleksvariation än i kvarteret Liljan (Cardell 
1995:5). 
Utifrån dessa kunskaper om lerbottnar, hur ska vi då tolka Ljungaviksanläggningen? 
Konstruktionsmässigt verkar anläggningen stämma väl in med traditionella lerbottnar, både vad det 
gäller proportioner och placering. Det är även tydligt att den använts vid upprepade tillfällen vilket 
även är vanligt för tidigare lerbottnar. Dock är Ljungaviksanläggningen ett enskilt fynd. Eftersom 
ingen slutundersökning gjorts på platsen kan det inte helt uteslutas att det finns fler lerbottnar i 
området.  Enstaka lerbottnar (totalt 6 stycken) har tidigare påträffats i Tuna by på Ven där de låg på 
vad som senare utvecklades till rena bytomter inne på ön. En vävtyngd var det enda fyndet från 
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dessa lerbottnar (Löfgren 1994:106). I Ljungaviken finns det dock inga belägg för en medeltida 
bosättning i anslutning till anläggningen (Kjällquist 2010).  
Då tidigmedeltida lerbottnar tydligt indikerar ett lokalt sillfiske sticker Ljungaviksanläggningen ut mer 
än bara vad det gäller dateringen. Fiskbenmaterialet domineras tydligt av torsk och andra torskfiskar. 
Denna tillhör den storlekskategori som kan förekomma som bifångst vid ett kustnära sillfiske. I 
lerbottensmaterialet från kvarter Liljan i Malmö befanns torskarna vara mindre än 35 cm långa 
(Cardell 2005a:103) och i Simrishamn under 30 cm (Cardell 1995:bilaga). Trots avsaknad av sillben i 
ett material kan förekomsten av små torskar och flundror vara en indikation på just sillfiske (Cardell 
2005b:353). Det skulle så fall innebära att Ljungaviksanläggningen använts för att sortera ut bifångst 
och enstaka sillar som av någon anledning ratats. Denna bifångst är dock i så fall avsevärt mycket 
större än den som konstaterats på andra lokaler med lerbottnar (jmf ex. Cardell 2005a; 1995). Fler 
anläggningar skulle i så fall behövas för hanteringen av sillen och det finns det inga spår av. Detta gör 
att ett specialiserat sillfiske trots allt är mindre sannolikt.  
Även förekomsten av sötvattensarter som gädda och abborre kan ses som tecken på ett lokalt fiske, 
inte minst då sjön Vesans utlopp låg i viken. Fynden av vitlinglyra/glyskolja, kolja och långa är 
däremot anmärkningsvärda då ingen av dessa arter förkommer i Östersjön eller ens regelbundet i 
Öresund. Vanligen skulle man tolka dessa arter som import av torkad fisk, men även dessa fragment 
härrör från små individer, något som vanligen inte förknippas med denna handel. Alla dessa arter kan 
dock vandra in i Östersjön vid större tillfälliga inflöden av saltvatten. Att det rör sig om mer än en 
enstaka individ (minst elva stycken) gör det hela lite mer förbryllande.  Det faktum att majoriteten av 
fragmenten från dessa arter kommer från lerlagret och inte från fyllnadslagret gör det även mindre 
troligt att de skulle vara ett inslag av boplatsmaterial (t.ex. torkad fisk) utan att de snarare tillhör den 
fångst som hanterats i lerbottnen. Även fynden av fjärsing tyder på att fångsten stammar från 
västerhavet, där även vitlingen är vanligare än längre österut. Hur och varför denna långväga fångst 
hamnat i Ljungaviken är dock svårt att sia om. Östersjön ligger minst sagt nära och att segla till 
västkusten för att fiska torsk känns lite som att gå över bäcken efter vatten. Kanske kommer fisken 
från ett fartyg västerifrån med i huvudsak andra ändamål än fiske och man har fiskat för 
försörjningen ombord. Fångsten har sedan inte förbrukats och avyttrats i Sölvesborg med 
mellanlandning i Ljungaviken. Om fisken varit skämd torde man inte ha lagt ner energi på att 
konstruera en lerbotten, vilken grop som helst, eller havet borde ha dugt som dumpningsplats.  
 
Att abborre och gädda enbart förekommer i fyllnadslagret skulle kunna indikera att dessa är senare 
inblandningar från någon annan typ av (lokalt?) fiske. Dessa arters livsmiljöer skiljer sig kraftigt åt 
från många av de övriga, varför man troligen inte fiskade efter dem vid ett och samma tillfälle. 
 Elementfördelningen visar inte på några tydliga tendenser utan ben från alla kroppsregioner finns 
representerade. Följaktligen är det inte frågan om någon specialiserad hantering utan materialet 
speglar hela fiskar som förvarats i lerbottnen.  
Även om insamlingsstrategierna för lerbottensmaterial ofta är okända är det tydligt att materialet 
från Ljungaviken är ovanligt stort, speciellt som det kommer från en enda anläggning. Detta 
tillsammans med de två horisonterna i anläggningen visar att den använts vid mer än ett enstaka 
tillfälle. Kanske har den brukats till tillfällig förvaring av fångsten under några veckor eller månader 
under ett par fiskesäsonger. Antingen där fiskelägets i övrigt temporära art inte lämnat några spår 
efter sig eller av fiskare som bott i närheten och som därför inte lämnat några övriga spår på platsen.  
 
Fiske  
Artsammansättningen tyder på ett varierat fiske. Gädda och abborre trivs bäst i den strandnära 
vegetationen medan arter som sill och torsk uppehåller sig i de fria vattnen på djup mellan 10-200m. 
Plattfiskar är generellt bottenlevande, så är även ålen som är mest aktiv under dygnets mörka 
timmar.  Kolja, långa och vitlinglyra/glyskolja lever på större djup än övriga arter och förekommer  
normalt inte heller i Östersjön. Torskens dominans i materialet antyder att denna art var det 
huvudsakliga målet med fisket och sill och flundror skulle då kunna utgöra bifångster. Fiske av torsk 
och närbesläktade arter har i kustzonen fiskats med bottengarn och på djupare vatten med garn, 
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krok eller långrev (Cardell 2005b:341). Abborre och gädda bör snarare ha fiskats med andra metoder 
och på andra lokaler då deras livsmiljöer väsentligt skiljer sig från torskfiskarnas.  
 Enligt Skånelagen var fiske med rörliga redskap i åar och insjöar tillåtet för alla och en var, medan 
fiske med fasta redskap förbehölls strandägaren (Milton 1994:283f). Under medeltiden fiskades det 
mestadels till husbehov eller som en bisyssla, både av så kallade fiskarbönder och av fiskarborgare. 
Först på 1500-talet finns det belägg för heltidsfiskare, men dessa behövde inte nödvändigtvis bo i ett 
fiskeläge utan kunde bo i en by längre inåt landet (Milton 1994:275f). 
I anslutning till lerbottnen påträffades även en rännliknandekonstruktion med stenskodda stolphål. I 
rännan gjordes fynd av rostiga spikar, handtvinnad metalltråd och trärester vilket ger en 
eftermedeltida datering till anläggningen. Denna kan möjligen tolkas som en gistgård, en 
torkställning för nät, men detta är osäkert då dessa brukar förekomma i grupper och det förklarar 
inte förekomsten av metalltråd (Kjällquist 2010:11). Det är osäkert huruvida denna har någon direkt 
koppling till lerbottnen. Området där lerbottnen påträffades verkar inte ha någon betydande 
bebyggelse under medeltiden. Fiskeläger utgjordes dock inte av någon permanent bebyggelse under 
medeltiden utan var en plats där man uppehölls sig enbart under fiskesäsongen (Milton 1994:276). 
Sölvesborgs fästning ligger bara på andra sidan viken och det kan inte uteslutas att lerbottnen har ett 
samband med dess hushållning. Överlag tycks fisket, med undantag för ål, åtminstone under senare 
perioder inte varit av särskilt stor betydelse i Listerlandet. Detta utifrån tullräkenskaper från 
Sölvesborg från 1650-talet (Milton 1994:291f).   
 
Forskningspotential 
Efter analys framstår Ljungaviksanläggningen som något av ett unikum, vare sig det är en helt ny eller 
en nygammal anläggningsform och det är därför svårt att säga något bestämt om den. Tydligt är att 
det finns mer att hämta kring forskningen om lerbottnar. Med tanke på de mer ”exotiska” inslagen av 
fjärsing och saltvattenlevande torskfiskar skulle närmare kunskaper om vattenkvalitén i Östersjön 
under senmedeltid vara av stort intresse. Kraftiga inflöden av saltvatten skulle möjligen kunna 
förklara förekomsten av dessa arter.  
För att närmare studera eventuell säsongsmässighet och möjligtvis även var fisken i 
Ljungaviksanläggningen fiskats skulle olika kemiska analyser vara av intresse.  Analyser av δ18O har 
använts för att studera säsongsmässighet i fiskmaterial (ex. Van Neer et al. 2004; Hufthammer et al 
2010). Detta eftersom andelen 18O i vatten varierar med temperaturen. Detta förhållande speglas 
sedan i fiskens otolither eftersom dessa har en kontinuerlig tillväxt över året (Hufthammer et al. 
2010:78f). Denna tillväxt är dock variabel och metoden har även kritiserats (Van Neer et al. 2004). 
Fiskar som vandrar mellan saltare och sötare vatten (exempelvis flodmynningar eller in i Östersjön) 
får variationer i δ18O halten som kan maskera temperaturskillnaderna. Värdena i sötvatten blir dock 
mycket lägre än vad de skulle bli i marinmiljö (Hufthammer et al. 2010) varför detta möjligen skulle 
kunna användas för att spåra invandrande arter från västerhavet. Mer intressant vore kanske att 
undersöka huruvida arter som torsk och plattfisk härstammar från östersjön och/eller västerhavet för 
att se om det rör sig om såväl mer än en typ av fiske. 
 Torskar är relativt trogna sina lekområden vilket speglas i deras isotopnivåer (δ13C och δ15N). Detta 
har utnyttjats för att spåra lokalt fiskad, respektive införd, torsk i medeltida material från östra 
östersjöområdet (Orton et al. 2011). Även dessa isotoper skulle således kunna användas för att se om 
torsken är fångad lokalt utanför den blekingska kusten eller i Skagerack/Kattegatt eller någon 
annanstans. 
 

Slutsats 
  
Förekomsten av arter som vanligen inte förekommer i Östersjön visar att materialet i lerbottnen inte 
fiskats lokalt utan närmast härstammar från västerhavet.  Inslaget av sötvattensarter indikerar dock 
att det även kan finnas ett inslag av småskaligt lokalt fiske på platsen. Elementfördelningen tyder på 
att hela fiskar hanterats i anläggningen och det finns inga tecken på att denna skulle vara en del av en 
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specialiserad hantering. Att det rör sig om en enstaka anläggning antyder att den inte varit en del av 
ett större kommersialiserat fiske utan var en del av den lokala ekonomin. Någon bosättning har inte 
påträffats i anslutning till lerbottnen men kanske finns det en koppling till hushållningen vid det 
närliggande slottet på andra sidan eller den medeltida staden.  
Ljungaviksanläggningen skulle kunna vara ett tecken på att de medeltida lerbottnarna inte helt gick 
ur bruk vid 1300-talets början utan istället kom att användas i samband med ett mer lokalt, 
småskaligt fiske i utkanten av bebyggda områden. Områden som betydligt mer sällan berörs av 
arkeologiska utgrävningar.  
Tillvägagångssättet vid insamlandet visar inte bara återigen vikten av noggrann sållning av 
fiskmaterial för att få en så korrekt bild av artfördelningen som möjligt, utan också vikten av sållning 
för att få en korrekt uppfattning och storleksfördelningen bland fiskarna i materialet. 
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